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Co oferuJe Opcja Ochrona PLUS?
RoDZAJE l wvsoxość śwnoczeŃ

59
opcja ochrona P|us obejmuje następujące świadczenia:

l) w przypadku śm|erci Ubezpieczonego wwynlku nieszczęśllwego wypadku
- świadczenie w wysokości l00% sumy ubezpieczenia okreś|onej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:

a) nieszczęś|iwy wypadek wydarzył sĘ podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) śmierć nastąpiła w ciągu dwÓch |at od daty nieszczęś|iwego wypadku;

2) kosłtynaĘciawyrobÓwmedycznyrch, Ędących pruedmiotami ortopedycznymi
i środkÓw pomo<niczych - zwrot udokumentowanych kosztÓw do wysokości
3096 sumy ubezpieczenia okreś|onej w umowie ubezpieczenia' pod warunkiem iż:

a) są niezbędnez medycznego punktu widzenia i udokumentowane kopiq zlecenia
|ekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne Ędące przedmiotami
ortopedycznymi oraz środki pomocnicze,

b) zostały poniesione na terytorium Rzeczpospo|itej Po|skiej w okresie nie dłuższym
niż dwa |ata od daĘ nieszczęś|iwego wypadku;

3) koszty przekwalifikowan|a zawodowego osÓb niepełnosprawnych . zwrot
udokumentowanych kosztÓw do wysokości 30% sumy ubezpieczenia okreś|onej
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż 

i
a) Ubezpieczonemu na podstawie decyzji Zakładu Ubezpieczerł Społecznych

przyznano rentę szko|eniową jako osobie trwa|e niezdo|nej do pracy w
dotychczasowym zawodzie Iub orzeczenie powiatowego (lub wojewÓdzkiego)
zespołu ds. ozekania o niepełnosprawności, w ktÓrym orzeczono o ce|owości
przekwalifi kowa nia zawodowego osoby niepełnosprawnej,

b) zostały poniesione na terytorium Rzeczypospo|itej Polskiej w okresie nie
dłuższym niż dwa |ata od daty nieszczęśliwego wypadku;

4) w pzypadku uszczerbku na zdrowigw wyniku ataku padaczkl - jednorazowe
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świadczenie w wysokości l% sumy ubezpieczenia okreś|onej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie
ochrony ubezpieczeniowej;

5) w przypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowe
świadczenie w wysokości l09o sumt ubezpieczenia okreś|onej w umowie
ubezpieczenia. pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana w okresie ochrony
ubezpieczeniowej;

6) w przypadku śmierci rodzica Ubezpie<zonego w następstwie nieszczęśliwego
wypadku - .iednorazowe świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia
określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:

a) nieszczęś|iwy wypadek wydazył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) śmierć nastąpiła w ciągu l2 miesięcy od daty nieszczęś|iwego wypadku;

7) w przypadku pogryzienia przez psa - jednorazowe świadczenie w wysokości l%
sumy ubezpieczenia okreś|onej w umowie ubezpieczenia;

8) w przypadku trwałego inwalldztwa częściowego - w za|eżności od rodzaju
uszkodzenia ciała doznanego w następstwie nieszczęś|iwego wypadku, ktore
wystqpiło w ciągu l2 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, przysługuje
- zgodnie z TABELĄ nr 4 - świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy
ubezpieczenia okreś|onej w umowie ubezpieczenia dla opcji ochrona P|us;

TABELA nr 4

a) jeże|i w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, ktÓry wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, wystąpi trwałe inwa|idztwo
częściowe, za ktÓre |nterRisk wyplaci Ubezpieczonemu świadczenie, a następnie
w związku z tym samym uszkodzeniem ciała powodującym trwałe inwa|idztwo
częściowe wystqpi złamanie lub zwichnięcie Iub skręcenie okreś|one wTABEL|
nr 5, powstałe na skutek tego samego nieszczęś|iwego wypadku, wÓwczas
świadczenie wypłacone w przypadku trwałego inwa|idztwa częściowego

Lp. Rodzaj uszkodzenia ciała

Wysokość świadczenia
Wyrażona jako wartość
procentow:r (%) sumy

ubezpieczen ia .okreś|onej
w umowie ubezpieczenia
d|a opcJioĆhrona P|us

utrata koriczyny gornej na poziomie
barku lub ramienia BO

2.
utrata ko czyny gornej na poziomie
łokcia Iub przedramienia 60

utrata dtoni 50

4. całkowita utrata pa|cÓW ręki ||, |||, |V, V 8 - za kazdv oalec

5. całkowita utrata kciuka 22

6.
utrata koriczyny dolnej na poziomie stawu
biodrowego |ub kości udowej 75

7
całkowita utrata ko czyny do|nej
na poziomie stawu kolanowego, podudzia
lub stawu skokowego

60

8. całkowita utrata stopy 40

9. całkowita utrata pa|cÓW stopy l| - V 3 - za każdy pa|ec

r0. całkowita utrata DaIUcha I J

11 całkowita utrata Wzroku w jednym oku 50

l . t . całkowita utrata słuchu w jednym uchu 30

r3 całkowita utrata słuchU w obu uszach 50

14. całkowita Utrata moWV r00

r5. całkowita utrata małŹowiny usznej
' 15

1 6 . całkowita utrata nosa 20

1 7 całkowita utrata zębow statych
2 - za kazdy zĄb,

20 - maksyma|nie za utratę
kiIku zębow

r8 . usuntęcte ś|edziony 20
19 . usunięcie jednej nerki 35
20 usuniecie obu nerek 75
1 1
L I usun|ęcIe mac|cy 40
22. usunięcie jajn ika Iub jądra 20

23.
niedowład co najmniej dwÓch kor,rczyn
poniżej 3 stopnia W ska|i Lovette,a 100

24 śpiączka trwajqca dłużej niż 30 dni r00
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zostanie za|iczone na poczet świadczenia przysługującego W przypadku
złamania lub zwichnięcia |ub skręcenia, a Ubezpieczonemu przysługuje prawb
do świadczenia w wysokości rÓznicy pomiędzy wysokością świadczenia przy.
sługujqcego w przypadku złamania |ub zwichnięcia |ub skręcenia. a wypłaconym
świadczeniem w przypadku trwałego inwaIidztwa częściowego;

9) w przypadku złama kości' zwichnięć |ub skręce stawÓw w wyniku

. nieszczęś|iwego wypadku:

a) w pzypadku złamania jednej lub więcej kości' zwichnlęcia stawu lub skręcenia
stawu w wyniku nieszczęśliulego wypadku, ktÓry wydarzył się podczas trwania
ochrony ubezpiazeniowej . w zależności od rodzaju złamania, przysługuje -

zgodnie z TABEĘ nr 5 - świadeenie w wysokości stanowiącej procent sumy
ubezpieczenia okreś|onej umowie ubezpieczenia d|a opcji ochrona P|us:

TABELA nr 5

b) w przypadku, gdy złamanie, zwichnięcie Iub skręcenie wymagało
przeprowadzania operacji, Ubezpieczonemu przysługuje oprÓcz świadczenia
wynikajqcego z TABEL| nr 5 dodatkowe świadczenie w wysokości 2% sumy
ubezpieczenia okreś|onej w umowie ubezpieczenia d|a opcji ochrona P|us,
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c) jeże|i w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, ktÓry wydazył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej, nastqpi więcej niż jedno złamanie
lub zwichnięcie lub skręcenie, pzystuguje -zgodniezTABEĘ nr 5 - świadczenie
będqce sumq kwot za kazdy rodzajzłamania |ub zwichnięcia |ub skręcenia, a|e
wysokość świadczenia nie może przekroczyĆ sumy ubezpieczenia ustalonej
w umowie dla Opcji Ochrona Plus,

d) jeże|i w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku, ktÓry wydarzył się
podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej. wystąpi złamanie lub zwichn ięcie
lub  skręcen ie ,  za  k tore  In terR isk  wypłac ił  Ubezp ieczonemu świadczen ie ,
a następnie w związku z tym złamaniem, zwichnięciem lub skręceniem
wystQpi trwałe inwa|idztwo częściowe okreś|one w TABEL| nr 4. powstałe
na skutek tego samego nieszczęś|iwego wypadku, wÓwczas świadczenie
wypłacone w przypadku złamania |ub zwichnięcia |ub skręcenia zostanie
za|iczone na poczet świadczenia przysługujqcego W przypadku trwałego
inwa|idztwa częściowego, a Ubezpieczonemu przysfuguje prawo do świadczenia
w wysokości rÓżnicy pomiędzy wysokościq świadczenia przysługującego w
pzypadku trwałego inwa|idztwa częściowego, a wypłaconym świadczeniem
w paypadku złamania |ub zwichnięcia Iub skręcenia;

l0) w przypadku nagłego zatrucia gazam|, bądź w przypadku porażenia prądem
lub plorunem . jeże|i w wyniku nagłego zatrucia gazami, bqdŹ w przypadku
porażenia prądem |ub piorunem, W następstwie ktÓrego nastqpił pobyt
Ubezpieczonego w szpitalu . przysługuje świadczenie w wysokości 5% sumy
ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia d|a opcji ochrona Plus;

1 1) w paypadku uszkodzeri cica w następstwie nieszczęś|iwego wypadku,
ktÓre wymagaĘ interwencJi |ekarskiei w placÓwce medycznej oraz |eczen|a
i co najmniej jednej wIzyty kontrolnej - świadczenie w wysokości .|.5% 

sumy
ubezp ieczen ia  okreś|onej  w umowie  ubezp ieczen ia  d|a  opc j iochrona P|us ,
a z tytułu ktÓrych nie paysługuje świadczenie, o ktÓrym mowa W pkt 4 oraz pkt 7-9.

Co oferuje Opcja Progresja?
RoDZAJE I wYsoKośĆ śwnoczeŃ

s ]0
opcja Progresja obejm uje następujące świadczenia:

l ) w przypadku uszczerbku na zdrow|u w wyn|ku nIeszczęśliwego wypadku:

a) w przypadku l00% uszczerbku na zdrowiu - świadczenie w wysokości
250% sumy ubezpieczenia,

b) w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 1o0% - świadczenie w ramach
systemu świadcze progresywnych' tj. w wysokości uza|eżnionej od wysokości
uszczerbku na zdrowiu iwynoszqce:

- 1% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia d|a opcji
PRoGREsjA za kaŻdy procent uszczerbku na zdrowiu - w przypadku
uszczerbku na zdrowiu wynoszqcego w przedzia|e 196.25o/o,

- l,5% sumy ubezpieczenia okreś|onej w umowie ubezpieczenia dla opcji
PROGRES.,A za kaźzdy procent uszczerbku na zdrowiu - w przypadku
uszczerbku na zdrowiu w pzedziale 26oyo - 5O%,

- 2,0% sumy ubezpieczenia okreś|onej w umowie ubezpieczenia d|a opcji
PROGRESJA za kazdy procent uszczerbku na zdrowiu - w przypadku
uszczerbku na zdrowiu w przedziale 51% - 75%,

- 2,5% sumy ubezpieczenia okreś|onej w umowie ubezpieczenia dla opcji
PROGRESJA za każdy procent uszczerbku na zdrowiu - w przypadku
uszczerbku na zd rowiu powyżłej 7 5%,

c) koszty nabycia wyrobÓw medycznych, będących przedmiotami
ortopedycznymi i środkÓw pomocniczych - zwrot udokumentowanych
kosztow do wysokości 30% sumy ubezpieczenia okreś|onej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem iż:

- są niezbędne z medycznego punktu widzenia i udokumentowane
kopiq z|ecenia lekarskiego na zaopatrzenie w wyroby medyczne będqce
przedm iotami ortopedycznymi oraz środki pomocn icze.

- zostaty poniesione na terytor[um Rzeczpospolitej Polskiej w okresie nie
dłuższym niż dwa lata od daty nieszczęś|iwego wypadku,

d) koszty przekwalifikowania zawodowego osÓb niepełnosprawnych -

zwrot udokumentowanych kosztÓw do wysokości 30% sumy Ubezpieczenia
okreś|onej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem iż:

- Ubezpieczonemu na podstawie decyĄi Zakładu Ubezpiecze. 
Społecznych przyznano rentę szkoleniową jako osobie trwa|e niezdo|nej
do pracy w dotychczasowym zawodzie lub orzeczenie powiatowego
(|ub wojewÓdzk iego)  zespołu ds .  o rzekan ia  o  n iepełnosprawności ,
w ktÓrym orzeczono o ce|owości przekwalifikowania zawodowego osoby
niepełnosprawnej,

- zostaty poniesione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie nie
dłuższym niż dwa |ata od daty nieszczęś|iwego wypadku;

2) w przypadku uszczerbku na zdrowiu wwyniku ataku padaczki -jednorazowe

świadczenie w wysokości l% sumy ubezpieczenia okreś|onej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż padaczka została zdiagnozowana w okresie
trwania och rony ubezpieczeniowej;

3) w przypadku śmierci Ubezpie<zonego w wyniku nieszczęś|iwego wypadku

Lp. Rodzaj złamania jednej Iub Więcej
kości, zwichnięcia lub skręcenia stawu

Wysokość świadczenia
Wyrażona jako wartość
procentowa (%)sumy

ubezpieczenia okreś|onej
w umowie Ubezpieczenia
dla OpcjiOchrona Plus

1
Złamania kości sk|epienia i podstawy
czaszki

5

2. Zła mania kości twa rzo czaszki 4

Zła mania łopatki, obojczyka, lnostka 4,5 - za każdą kośc

4. Złamania zebra, żeber 2 - za kazde iebro
l0 - maksymalnie w przypadku

złamania wie|u zeber

Zwichniecie stawu barkoweoo

6. Złamania kości ramienia

7 Złamania kości przedramienia (każda kośc) 2

8. Zwichnięcie w obrebie stawu łokcioweoo

9. Złamania w obrębie środręcza, nadqarstka

1 0 . Złamania kości oa|cÓw reki  ||-V 2 - za kazdv oalec
1 l Zwlchniecia stawow oa|cÓw reki ||-V

.l - za każdy pa|ec

12 Ztamania kc iuka 3

t 3 Zwichniec ie kc iuka 3

1 4 . NiestabiI  ne złamania miednicv r0
15 StabiIne złamania miednicv 4 q

1 6 . Zwrchniecie stawu biodroweoo 10

1 7 . Ztamania kościudowei 6
r8 . Złamania kości oodudzia (każda kośĆ) 4

19 . Złamania rzeoki 4

20. Zwichniecie stawu kolanoweoo Ą
21. Złanlania w obrębie środstopra, kości stepr- 3
') -)
L L Złamania paIucha 2,5

23. Złamania kości palcow stopy l|-V 2 - zakazdy palec

24
Złamanie kości piętowej, kostki bocznej,
przyśrodkowe.1

l q , Zwichnięcie stawu skokowego 4,0

26.
Ztamania w obrębie kręgosłupa - dotyczy
trzonow, łukow kręgow (z wyłączeniem
koścrogonowe1)

1 1 - za kaidy krąg

27
Złamania w obrębie kręgosłupa - dotyczy
wyrostkow poprzecznych, kolczystych
krę9ow

2,5 - za kazdy krqg

28. Złama n ia kości oqonowej ąĘ
29. Złamanie zęba stałego 0,5 _ za każdy zqb

5 - maksymalnre w przypadku
złamania wie|u zebow stałvch

30. Skręcenie stawu I
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. świadczenie w wysokości 250% sumy ubezpieczenia okreś|onej w umowie
ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:

a) niewczęśliwy wypadek wydaaył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) śmierć nastqpiła w ciągu dwÓch |at od daty nieszczęśliwego wypadku;

4) w pzypadku zdiagnozowania u Ubezpieczonego sepsy - jednorazowe
. świadczenie w wysokości 10% sumy ubezpieczenia określonej w umowie

ubezpieczenia, pod warunkiem, iż sepsa została zdiagnozowana w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej;

5) w pnypadku śmierci rodzica Ubezpieczonego w następstwie nieszczęś|iwego
wypadku . jednorazowe świadczenie w wysokości l0% sumy ubezpieczenia
okreś|onej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż:

a) nieszczęś|iwy wypadek wydarrył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) śmierć nastqpiła w ciągu l2 miesięcy od daty nieszczęś|iwego wypadku;

6) w przypadku pogryzlenla przez psa - jednorazowe świadczenie w wysokości l %
sumy ubezpieczenia okreś|onej w umowie ubezpieczenia.

o iakle opc|e Dodatkowe możesz tozszertyćwybraną opcję?

5 1 1

l. Za zapłaĘ dodatkowej składki opcja Podstawowa, opcja Podstawowa P|us, Opc|a
ochrona, opcja ochrona Plus |ub opcja Progresja może zostać rozszerzona
o poniższe opcte Dodatkowe (D1.Dl4l' obejmujące następujące świadczenia:

1) opcia Dodattowa Dl . śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku
komun|kacylnego - świadczenie w wysokości l00s6 sumy ubezpieczenia
okreś|onej w umowie ubezpieczenia dla opcji Dodatkowej Dl. pod warunkiem, iż

a) wypadek komunikacyjnyw związku z ruchem pojazdu, o ktÓrym mowa w 52 pkt
3l niniejvych oWU wydarzył się podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej,

b) śmierć nastqpiła w ciągu dwÓch lat od daty nieszczęś|iwego wypadku;

2) opcia Dodatkowa D2 . oparzen|a w wyn|ku nieszczęś|iwego wypadku .

świadczenie w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia okreś|onej
w umowie ubezpieczenia dla opcji Dodatkowej D2, uza|eżnione od stopnia
opazenia okreś|onego wyłącznie wTA8EL| nr 6:

TABELA nr 6

Stople opanenla
lUysokość św|adczen la wy]ażona Jako wa ość

prcCentowa (%) sumy ubeizp|ceenla okreś|oneJ
w umowie ubezpleeenla dla OpcJi Dodatkowej D2

l lstopie 10
l l l s topier i 30
lV stopie 50

3) opc|a Dodatkowa D3 - odmrożenla - świadczenie w wysokości stanowiqcej
procent sumy ubezpieczenia okreś|onej w umowie ubezpieczenia dla opcji
Dodatkowej D3, uza|eżnione od stopnia odmrożenia okreś|onego wyłącznie
wTABELI nr 7:

TABELA nr 7

Stople odmrożenia
UVysokość św|adczen|a wyrażona Jako wartość

P}ocentow:a (96l sumy ubezp|e<zenla okreś|onej
w umowle ubezpleczenla dla OpcJl Dodatkowei D3

ll stopielr r 0
l l l s topie JU

lV stopiefr 50

o5ia Dodatkowa D4. pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku
. świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia okreś|onej w umowie
ubezpieczenia d|a opcji Dodatkowej D4, za każdy następny dzie pobytu
Ubezpieczonego w szpitaIu, począwszy od trzeciego dnia pobytu w szpita|u,
będącego następswvem nieszczęśliwego wypadku. ktÓry miał miejsce w okresie
trwania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku ko|ejnych. następujących po
sobie pobytÓw w szpita|u w związku z tym samym nieszczęśliwym wypadkiem
świadczenie szpita|ne przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpita|u.
świadczenie z tytułU pobytu w szpita|u w wyniku nieszczęś|iwego wypadku
przysługuje maksyma|nie za 90 dni pobytu Ubezpieczonego w szpita|u. Gdy
wypis ze szpitala nastąpi po zako czeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpita|u
jest objęty odpowiedzia|nością Ubezpieczycie|a, pod warunkiem, że przyjęcie do
szpita|a nastąpiło w okresie ubezpieczenia;

opcia Dodrtkowa D5 . pobyt w szpłta|u w wyniku choroby - świadczenie
w wysokości  l% sumy ubezp ieczen ia  okreś|onej  w umowie  ubezp ieczen ia
dla opcji Dodatkowej D5, za każdy następny dzieri pobytu Ubezpieczonego w
szpitaIu, począWszy od trzeciego dnia pobytu w szpita|u. w zwiqzku z chorobq,
ktÓra została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. W
przypadku kolejnych' następujqcych po sobie pobytÓw w szpitalu w zwiqzku
z tq samą chorobą świadczenie szpita|ne przysługuje od pierwszego dnia
pobytu w szpitalu. Świadczenie z trułu pobytu w szpita|u w wyniku choroby

przysługuje maksyma|nie za 60 dni pobytu w szpita|u. Gdy wypis ze szpita|a
nastqpi po zako czeniu okresu ubezpieczenia pobyt w szpita|u jest objęty
odpowiedzia|nościq Ubezpieczycie|a, pod warunkien' ze pnyjęcie do szpita|a
nastqpiło w okresie ubezpieczenia;

6) opcja Dodatkowa D6 - poważne zachorowania - świadczenie w wysokości
100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia d|a opcji
Dodatkowej D6, pod warunkiem zachorowania izdiagnozowania u Ubezpieczonego
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, następujQcego rodzaju poważnego
zachorowania:

a) nowotwÓr złośliwy,

b) paraIiż,

c) niewydo|ność nerek,

d) transp|antacja głÓwny<h organÓw

e) poliomyelitis,

f) utrata mowy,

g) utrata słuchu,

h) utrata wzroku,

i) anemia aplastyczna,

j) stwardnienierozsiane;

7) op<ja Dodatkowa D7 . koszĘ operacji plastycznych w wyn|ku nieszczęśti.
wego wypadku - zwrot udokumentowanych kosztÓw do wysokości 20% sumy
ubezpieczenia okreś|onej w umowie ubezpieczenia d|a opcji Dodatkowej D7,
pod warunkiem, iż:

a) operacja p|astyczna została za|econa przez |ekarza jako niezbędna część
procesu |eczenia następstw nieszczęś|iwego wypadku, ktÓry miał miejsce
w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej,

. 
b) koszV operacji p|astycznej zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż

jeden rok od daty nieszczęś|iwego wypadku;

8) opcja Dodatkowa D8 - operacje w wyniku nleszczęś|iwego wypadku -

świadczenie w wysokości stanowiqcej procent sumy ubezpieczenia okreś|onej
w umowie ubezpieczenia d|a opcji Dodatkowej D8, uza|eżnione od rodzaju
operacji okreś|onej wyłącznie w TABEL| nr 8, pod warunkiem iż operacja:

a) została za|econa przez lekarza jako niezbędna część procesu |eczenia
następstw nieszczęś|iwego wypadku, ktÓry miał miejsce w okresie trwania
ochrony ubezpieczeniowej,

b) została paeprowadzona w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas
pobytu Ubezpieczonego w szpitalu,

TABELA nr 8

4)

s)

Rodzaj operacji

Wysokość świadczenia
wyrażona jako wartość
procentowa (%) sumy

ubezpieczen ia okreś|onej w
umowie ubezpieczenia dla

OpcjiDodatkowej D8

operacje powłok ciała:

operacje pla styczne/rekonstru kcyj ne
następstw nieszczęś|iwych wypadkow

Operacje przewod u pokarmowego i ja my brzusznej :

operacje przełyku r00
resekcja Zołądka 70

resekcja.jelita 40

operacje Wqtroby 90

operacJe trzustki 90

operacje ś|edziony 40
Amputacje:

amputacja pa|cow rąk l nog - każdy r0

amputacJa dłoni, przedramienia, stopy 30

amputac1a na poziomie podudzia, ramienta 50
amputacja na poziomie uda 70
amputacla konczyny na poziomie
stawu biodrowego r 00

operacje zwiqzane z otwarciem:latki piersiowej:

operac;e p'łuca r00
operacje na rzQdÓW zmysłu:

operacje oka
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Urazowe uszkodzenie gałki ocznej

usunięcie gałki ocznej

odwarstwien ie siatkowki

20

40

20

operacje ucha:

zabiegi w obrębie ucha środkowego

zabiegi w obrębie ucha wewnętrznego

40

65

operacJe nosa:

operacja zatok

operacje przegrody nosowej i małżowin nosa

1 5
'r0

operacyjne Ieczenie złaman

kości czaszki 50

kości twarzoczaszki 30

nosa r0
krę9osłupa 50

obręczy barkowej 30

żeber, mostka 1 0

kości przedramienia l 5

kości stępu, środstopia 1 0

uda 30

ramienia lub oodudzia 25

zepki lub miednicy 20
nadgarstka, śrÓdręcza 'r0

operacyjne leczenie zwichnięć/skręce stawu:

biodrowego Iub kręgosłupa 45

barkowego 30

kolanowego, łokciowego,
skokowego lub nadgarstka

20

operacje układu moczowo - płciowego:

operacje nerki, drÓg moczowych 65

operacje ginekologiczne:

jajnika ijajowodu

w obrębie sromu, pochwy i szyjki macicy

macrcy

20

20

65

operacje męskich naządÓw płciowych 20

Operacje neu rochirurgiczne:

operacje centraInego układu nerwowego -
mÓzg irdze kręgowy r00

Przeszczepy:

przeszczep serca 100

przeszczep WQtroby 100
przeszczep nerki r00
przeszczep innych narzqdow 65

lnterRisk86

TABELA nr9
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I

I
I
Ił

c) jeżeli w wyniku tego samego nieszczęśliwego wypadku została wykonana
więcej niż jedna operacja, przysfuguje - zgodnie zTABEĘ nr 8 - świadczenie
będące sumq kwot za każdy rodzaj operacji, a|e wysokość świadczenia nie
może pzekroczyĆ sumy ubezpieczenia usta|onej w umowie ubezpieczenia
dla Opcji Dodatkowej D8;

9) opcja Dodatkowa D9. operacje w wyniku choroby. świadczenie w wysokości
stanowiqcej procent sumy ubezpieczenia okreś|onej w umowie ubezpieczenia dla
opcji Dodatkowej D9, uza|eżnione od rodzaju operacji, określonej wyłącznie
wTABEL| nr 9, pod warunkiem iż operacja: l

a) została za|econa pzez |ekarza jako niezĘdna część procesu leczenia choroby,
ktora została zdiagnozowania po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia,

b) została przeprowadzona w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. podczas
pobytu Ubezpieczonego w vpitalu,

Rodzaj operacji

Wysokość świadczenla
wyrażona jako wartość
procentowa (%) sumy

ubezpieczen ia okreś|onej w
umowle ubezpieczenia dla

OpcjiDodatkowej D9

operacje przewodu pokarmowego i narządÓw jamy brzusznej:

operacje przetyku:
cześciowa resekcia przełyku BO

całkowita resekcja przetyku r00
zespo|enie omijajqce przetyk 80

operacja naprawcza przetyku
/ wszczepien ie endoprote zy pnełyku 80

operacje żołqdka:
częściowa resekcja żołqdka
/ wycięcie zmiany żołqdka
całkowita resekcja żołqdka

80
r00

operacje jelit 40

operacja wyrostka robaczkowego
ze wskaza nagłych

r0

operacje WQtroby:
częściowa resekcja wqtroby
/ wycięcie zmiany wqtroby
całkowita resekcja wqtroby

90

90

operacje tzustki:
wycięcie zmiany trzustki
całkowita resekcja trzustki
/wycięcie głowy tzustki

90

100

całkowita resekcja ś|edziony 40
Amputacje:

amputacia kciuka 1 0

amputacja dłoni 35

amputacia na ooziomie przedramienia 40

amputacja na poziomie ramienia 50

amputacja stopy 40

amputacja na poziomie uda, podudzia 65
całkowita amputacja ko czyny
z wyłuszczeniem w stawie
biodrowym

100

amputacja prosta sutka 40
amputacja całkowita sutka / ÓW
z doszczętnym usunięciem węzłÓw
pachowvch 80

operacje układu oddechowego:

operacje nosa:

operacja zatok

operacja przegrody nosowej imałzowin nosa

20

?o
wycięcie krtani 90

operacje tchawicy:

częściowe wycięcie tchawicy

plastyka tchawicy

protezowanie tchawicy metodą otwartq

tracheostomia (nie obejmuje tracheostomii
czasowej)

otwarta operacja tchawicy

90
80
80

r 0
30

cześciowe usun iecie oskrze|a 30

wycięcie płuca (całego |ub fragmentu
tkanki płucnej) 100

operacja śrÓdpiersia metodq otwartq
(nie obejmuje biopsji diagnostycznej) 80
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Operacie jamy ustnej: operacja tĘ

1ejĘlen'9

pbttyk. pt

pomoSIOW

operacje warg r 0
wycięcie języka 40
wycięcie migdałkow

operacje ś|inia nek,/ przewodÓw ś|i nowvc h 5

otwana ope
bodzcoprzer
- - - . '
wszczeptent(

operacje osi(

c) jeże|i
przys
każd1
ubez;

l0) Opcja Dr
- zwrot I
okreś|ont
iż koszty

a) Pows
trwar

b) zostal
niż.12

I l) oxia Dc
pracy w
sumy ube
D l l ,  z a  I
W następ
ochrony r,

a) l0-gc
w prz
trwałi

b) l -9o
w prz
trwałt
pracy.

Świadczel
Ubezpiecz

l2) Opcia Do
serca - św
ubezpiecz
serca zost,

13) Opcja D<
nieszczęś
10% sum
Dodatkow

a) Powst
trwani

b) zostab
zęba s'

c) zostatl
Polskie

14) opda Dod
wypłata śv
ubezpieczr

a) nieszc:
(0% u

b) przeb
przez

operacje oczodołu 50
protezowa nie gałki ocznej 30
operacje dotyczące powiek
Iub gruczołu łzowego 20

operacje spojÓwek r0
operacje na rogowce lub twardowce l 0
zabieg naprawcf y odk|ejenia siatkÓwki 5

Operacje ucha:

eperacje wyrostka sutkowatego 80
zabiegi w obrębie ucha środkowego 40
Zabiegi w obrębie ucha Wewnętrznego 30
zabiegi w obrębie ucha zewnętrznego l 0
operacje ś|imaka 80

. operacje apa ratu przedsionkowego 70
operacje układu nerr^'owego:

kraniotomia - or*ur.i"

trepanacja czaszki 20
wycięcie zmiany / resekcja tkanki mÓzqowei 90
stereotaktyczna ab|acja tkanki mÓzgowej 90
wszczepienie stymu|atora mÓzgu 90
wentrykulostomia 80
operacje na oponach mÓzgu
i przestrzeni okołooponowej 90

operacja dotycząca przestrzen i
podpajęczynowkowej mozgu 80

operacje nerwÓw czaszkowych 80
operacja nerwow rdzeniowych 30
operacje rdzenia kręgowego 100
sympatektomia 80

operacje układ u moczowego:

operacje nerki:

catkowite wycięcie nerki I
częściowe wycięcie nerki/ usunięcie I
zmiany nerki 

i
nacięcie nerki l

BO

80

50
operacje moczowodu 50
operacja w zakresie ujścia moczowodu 30
operacje pęcherza moczowego:

całkowite wycięcie pęcherza moczowego

częściowe wycięcie pęcherza moczowego

p|astyka ujścia pęcherza

90

80

40
wycięcie cewki moczowei 70

operacje naczyti tętniczych ży|nych:

100

operacje duzych naczyn tętniczych (aorty,
tętn icy płucne;, szyjnej, podobojczykowej,
nerkowej, biod rowe.f, udowej)

lnterRiskBś
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c) jeże|iw wyniku Ę samej choroby zostanie wykonana więcej niż jedna operacja.
paysługuje - zgodnie z TABEĘ nr 9 - świadczenie będące-sumą kwot za
każdy rodzaj operacji, a|e wysokość świadczenia nie moie paekroczyc sumy
ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia dla opcji odatkowel D9;

) opcja Dodatkowa Dlo . koszty |eczenia w wyniku n|eszczęś|iwego wypadku- zwrot udokumentowanych kosztow do wysokości l0% sumy uEezpieczenia
okreś|onej w umowie ubezpiecenia dla opcji Dodatkowej Dlo, pod warunkiem.
iż koszty |eczenia:

a) powstały w następstwie nieszczęś|iwego wypadku, hÓry wyda.'ył się podczas
trwanaa ochrony ubezpieczeniowej,

b) zostały poniesione na tefiorium Rzeczpospo|itej Polskiej w okresie nie dłuższym
niż 12 miesięcy od daty nieszczęś|iwego wypadku;

oFja Dodatkowa Dl 1 - <zasowa niezdo|ność Ubezpieczonego do nauk! |ub
pracy w wyniku n|eszczęś||wego wypadku . świad-czenie w-wysokości 0.l%
sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia d|a opcji Dodatkowej
Dll, za każdy dzie czasowej niezdolności do pracy lub naukl, powstałej
W .następstwie nieszczęś|iwego wypadku, ktÓry wydanył się podczas trwania
ochrony ubezpieczeniowej, począwszy od:

a) l0-go dnia czasowej niezdo|ności Ubezpieczonego do pracy |ub nauki,
w pzypadku 9dy -asowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy lub nauki
trwała niepaerwanie do 30 dni, za wyjątkiem dni wo|nyih od nauki|ub pracy,

b)  l -9o  dn ia  czasowej  n iezdo|nośc i  Ubezp ieczonego do pracy  |ub nauk i ,
w pzypadku gdy czasowa niezdo|ność Ubezpieczonego do prjcy |ub nauki
trwała niepaerwanie powyzej 30 dni, za wyjqtkiem dniwotnych oł nauki |ub
pracy.

Świadczenia pzysługuje makyma|nie za l0 miesięcy czasowej niezdo|ności
ubezpieczonego do pracy lub nauki w okresie trwania ochrony ubeipieczeniowej;

opcfa Dodatkowa Dr 2 - zdragnozowanre u Ubezpleczonego wady wrodzoneJ
serca - świadczenie w wysokości 20% sumy ubezpieczenia okres|onii w umowie
ubezpieczenia d|a opcji Dodatkowej Dl2, pod warunkiem że wadi wrodzona
serca została zdiagnozowana w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej;

opcja Dodatkowa Dr3 - koszty reczenia stomatotogicznego w wyniku
nieszczęś|iwego wypadku - zwrot udokumentowanych tosaovr7 ao wysokości
10% sumy ubezpieczenia okreś|onej w umowie ubezpieczenia d|a opcji
Dodatkowej Dl3, pod warunkiem, iż koszty |eczenia stomato|ogicznego:

a) powstaty w następstwie nieszczęś|iwego wypadku, kt Óry wydazyłsię podczas
trwan ia ochrony ubezpieczen iowej,

b) zostaty poniesione na odbudowę stomatologiczną uszkodzonego |ub utraconego
zęba stałego'

c) zostaĘ poniesione w okresie ubezpieczenia na terytorium Rzeczpospo|itej
Po|skiej, w okresie makyma|nie 6 miesięcy od daty nieszczęś|iwego wypadku;

Ę<la Dodatkowa Dt4 - ucĘż|irłrc |eczenie w wyniku nieszczęś|iwego wypadku .
wypłata świadczenia w wysokości 2% sumy ubezpieczenia oireś|onej w.umowie
ubezpieczenia d|a opcji Dodatkowej Dl4. pod warunkiem, iż:

a) nieszczęśliwy wypadek nie pozostawił uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego
(0% uszczerbku na zdrowiu), bądź trwałego inwa|idztwa częściowego,
ztamania kości, ran ciętych |ub szarpanych, urazÓw naządÓw ruchu, wstząśnienia
mÓzgu,

b) przebieg |eczenia spowodował czasowQ niezdolność do nauki i/ lub pracy
przez okres nie krÓtszy niż 10 dni.

zyły wrotnej |ub gałęzi żyty wrotnej

anie tętnic wiericowych

operac']a układu
lrzewodzącego Serca

zeprenie r ozr usznika/stym ulatora
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