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Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji i operacji w wyniku NW
lub choroby
Informacja dotycząca umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji i operacji w wyniku
NW lub choroby
Informacje w zakresie

Postanowienie

1. przesłanek wypłaty świadczenia

art. 4; art. 6
Tabela operacji

2. ograniczeń oraz wyłączeń odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń uprawniających do
odmowy wypłaty świadczenia lub jego
obniżenia

art. 2; art. 4; art. 8
Tabela operacji
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Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Umowa dodatkowa
Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia (dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia i są dokumentem wiążącym strony. Znajdujące się w ramkach
w treści OWU komentarze i wyjaśnienia nie stanowią treści OWU. Pełnią one jedynie funkcję informacyjną. Słowa wyróżnione kursywą zostały zdefiniowane na początku
dokumentu lub w OWU umowy podstawowej.
Dla Państwa wygody wprowadziliśmy trzy rodzaje wyróżnień:
WAŻNE
Zwracamy Państwa uwagę na
kluczowe kwestie dotyczące umowy
dodatkowej.

WYJAŚNIENIA
Objaśniamy niektóre postanowienia
umowy dodatkowej oraz trudne
sformułowania użyte w treści OWU.

PRZYKŁADY
Wyjaśniamy, jak w praktyce
stosowane są postanowienia umowy
dodatkowej i jakie mają znaczenie
dla osoby objętej ubezpieczeniem.

Rozdział I. Postanowienia ogólne
Artykuł 1. Wstęp
1. Niniejsze OWU mają zastosowanie do umowy dodatkowej Ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji i operacji w wyniku NW lub choroby zawartej pomiędzy MetLife
Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie a Ubezpieczającym i stanowią integralną część tej umowy dodatkowej.
2. Umowa dodatkowa wraz z Tabelą operacji jest częścią umowy ubezpieczenia (dalej Umowa). Umowa dodatkowa jest zawierana na wniosek Ubezpieczającego
i obejmuje ochroną Ubezpieczonego wskazanego w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia, który w dacie wejścia w życie umowy dodatkowej ukończył 55 lat, a nie
ukończył 76. roku życia. Składka należna z tytułu umowy dodatkowej jest podana w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia.

Artykuł 2. Definicje
Definicje określeń użytych w niniejszych OWU:
1. choroba – reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub urazu, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach,
narządach, układach lub całym ustroju,
2. dzień hospitalizacji – każdy dzień kalendarzowy, w którym Ubezpieczony podlegał hospitalizacji,
WYJAŚNIENIE: Pierwszym dniem hospitalizacji jest dzień rejestracji w szpitalu, niezależnie od tego, o której godzinie rejestracja nastąpiła, a ostatnim dniem
hospitalizacji – dzień wypisu ze szpitala. Jeżeli Ubezpieczony został przyjęty do szpitala w poniedziałek o godzinie 17, a wyszedł z niego w czwartek o 10 w tym
samym tygodniu, to jego hospitalizacja trwała 4 dni.
3. hospitalizacja – pobyt w szpitalu służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia chorych na zlecenie lekarza. Hospitalizacją nie jest w rozumieniu niniejszych
OWU pobyt w szpitalu w celach opiekuńczych, pielęgnacyjnych, paliatywnych, hospicyjnych, z zakresu opieki długoterminowej, rehabilitacji, leczenia uzależnień,
psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz lecznictwa uzdrowiskowego,
4. nieszczęśliwy wypadek (NW) – niezależne od woli Ubezpieczonego, gwałtowne i nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezwiązane z jakimkolwiek
istniejącym stanem chorobowym,
WYJAŚNIENIE: Prosimy o zwrócenie uwagi, iż zdarzenia takie jak zawał serca, udar lub wylew nie są wywołane przyczyną zewnętrzną, a zatem nie są
nieszczęśliwym wypadkiem w rozumieniu umowy dodatkowej.
operacja – procedura medyczna wskazana w Tabeli operacji, stanowiącej załącznik do niniejszych OWU,
pacjent stały – osoba, której hospitalizacja trwała nieprzerwanie co najmniej 2 dni kalendarzowe, licząc od dnia przyjęcia do dnia wypisania ze szpitala,
rocznica umowy dodatkowej – dzień każdego kolejnego roku obowiązywania umowy dodatkowej, który odpowiada dacie wejścia w życie umowy dodatkowej,
rok obowiązywania umowy dodatkowej – okres pomiędzy kolejnymi rocznicami umowy dodatkowej, wliczając rocznicę rozpoczynającą dany okres. Pierwszy rok
obowiązywania umowy dodatkowej rozpoczyna się od daty wejścia w życie umowy dodatkowej wskazanej w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia,
9. pasażerskie licencjonowane linie lotnicze – przedsiębiorstwo transportu lotniczego posiadające wszelkie zezwolenia uprawniające zarówno do regularnego, jak
i na podstawie umowy czarteru, odpłatnego przewozu osób,
10. rehabilitacja – usprawnienie rozumiane jako odpowiednio zaplanowane oddziaływania korekcyjne po przebytych chorobach lub urazach, które zostawiły trwałe
ślady w sprawności fizycznej, życiu psychicznym lub kontaktach społecznych,
11. szpital – przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego działające na podstawie przepisów prawa, w którym podmiot ten wykonuje świadczenia szpitalne, tj.: wykonuje
całą dobę kompleksowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji, które nie mogą być realizowane w ramach innych stacjonarnych
i całodobowych świadczeń zdrowotnych lub ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych. Szpitalem nie są oddziały rehabilitacji oraz zakłady lecznictwa
uzdrowiskowego, w tym szpitale uzdrowiskowe i sanatoria,
5.
6.
7.
8.

WYJAŚNIENIE: Szpitalem nie są całodobowe placówki odwykowe, opiekuńcze, pielęgnacyjne, rehabilitacyjne świadczące usługi na rzecz pacjentów
niewymagających hospitalizacji, a także oddziały rehabilitacyjne, szpitale uzdrowiskowe, sanatoria.
12. wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej polegająca na regularnym uprawianiu danej dyscypliny sportowej połączonej z udziałem w rozgrywkach
albo zawodach o charakterze profesjonalnym, ogólnokrajowym lub międzynarodowym,
13. zawody z użyciem pojazdów kołowych – rywalizacja o charakterze indywidualnym lub zespołowym, ukierunkowana na uzyskanie przez osoby uczestniczące
optymalnych rezultatów z użyciem samochodu osobowego, samochodu ciężarowego, roweru, motoroweru, motocykla lub quada.

Rozdział II. Ochrona ubezpieczeniowa i jej zakres
Artykuł 3. Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem niniejszego ubezpieczenia jest ochrona zdrowia Ubezpieczonego.
WAŻNE: Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez 24 godziny na dobę na całym świecie.

Artykuł 4. Zakres ochrony
1. Zakres ochrony umowy dodatkowej obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:
– hospitalizacja Ubezpieczonego w wyniku NW lub choroby oraz
– operacja Ubezpieczonego w wyniku NW lub choroby.
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2. Hospitalizacja Ubezpieczonego w wyniku NW lub choroby
a) Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu dzienne świadczenie szpitalne, jeżeli Ubezpieczony podlegał hospitalizacji w następstwie:
– NW powstałego w okresie obowiązywania umowy dodatkowej lub
– choroby, jeżeli hospitalizacja rozpoczęła się po upływie 90 dni od daty wejścia w życie umowy dodatkowej.
b) Dzienne świadczenie szpitalne jest płatne za każdy dzień hospitalizacji, od dnia przyjęcia do szpitala, pod warunkiem, że hospitalizacja trwała co najmniej 4 kolejne
dni i rozpoczęła się przed wygaśnięciem umowy dodatkowej.
c) Wysokość dziennego świadczenia szpitalnego w wyniku NW lub choroby jest wskazana w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia jako suma ubezpieczenia z tytułu
tego świadczenia.
d) W okresie pierwszych 90 dni od daty wejścia w życie umowy dodatkowej wysokość dziennego świadczenia na wypadek hospitalizacji wskutek NW stanowi
dwukrotność dziennego świadczenia szpitalnego, wskazanego w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia.
e) Okres hospitalizacji, za który naliczane jest świadczenie dla każdego roku obowiązywania umowy dodatkowej nie może przekroczyć 30 dni.
3. Operacja Ubezpieczonego w wyniku NW lub choroby
a) Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu świadczenie operacyjne, jeżeli Ubezpieczony przed wygaśnięciem umowy dodatkowej został poddany operacji w następstwie:
– NW powstałego w okresie obowiązywania umowy dodatkowej lub
– choroby, jeżeli operacja została przeprowadzona po upływie 90 dni od daty wejścia w życie umowy dodatkowej.
b) Świadczenie operacyjne zostanie wypłacone, jeżeli operacja została wykonana w trakcie hospitalizacji Ubezpieczonego w charakterze pacjenta stałego.
c) Operacje objęte umową dodatkową są określone w Tabeli operacji załączonej do niniejszych OWU.
d) Świadczenie operacyjne wypłacone zostanie w wysokości sumy ubezpieczenia z tego tytułu, wskazanej w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia.
e) W przypadku jednoczesnego wykonania kilku operacji u Ubezpieczonego przysługuje wypłata jednego świadczenia operacyjnego.
f) Świadczenie operacyjne przysługuje za maksymalnie dwie operacje w każdym roku obowiązywania umowy dodatkowej.
g) W okresie pierwszych 90 dni od daty wejścia w życie umowy dodatkowej wysokość świadczenia na wypadek operacji wskutek NW stanowi dwukrotność sumy
ubezpieczenia z tytułu świadczenia operacyjnego.
WAŻNE: Ubezpieczony otrzyma świadczenie z tytułu przebytej operacji, o ile znajduje się ona w Tabeli operacji stanowiącej załącznik do tych OWU.
4. Wypłata świadczeń nastąpi z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa.

Rozdział III. Początek odpowiedzialności Towarzystwa
Artykuł 5. Początek odpowiedzialności Towarzystwa
Odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się od daty wejścia w życie umowy dodatkowej wskazanej w Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia, pod warunkiem zawarcia
umowy dodatkowej oraz opłacenia składki.

Rozdział IV. Wypłata świadczenia
Artykuł 6. Zgłoszenie roszczenia i wypłata świadczenia z tytułu zdarzenia ubezpieczeniowego
1. W celu ustalenia prawa osoby zgłaszającej roszczenie do świadczenia niezbędne jest przedłożenie Towarzystwu dokumentów określonych poniżej:
– wniosku o wypłatę świadczenia – na formularzu Towarzystwa lub w formie pisemnego wniosku zawierającego dane wskazane na formularzu Towarzystwa,
– kopii karty informacyjnej pobytu w szpitalu zawierającej niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia, diagnozy lekarskiej, zastosowanego leczenia, w tym
leczenia operacyjnego wraz z wynikami badań,
– kopii protokołu powypadkowego policji, dokumentacji z prokuratury i sądu, o ile osoba zgłaszająca roszczenie jest w ich posiadaniu, lub nazwy i adresu placówki
prowadzącej sprawę, o ile sprawa taka była prowadzona,
– w przypadku wypadków w pracy – kopii protokołu powypadkowego sporządzonego przez pracodawcę,
– kopii dokumentu tożsamości Ubezpieczonego.
WYJAŚNIENIE: W sprawie wypłaty świadczenia można się zwrócić bezpośrednio do Towarzystwa w jeden z poniższych sposobów:
• on-line – przez portal e-roszczenie (zgodnie z informacjami zawartymi na stronie internetowej Towarzystwa)
• pocztą elektroniczną – przesyłając e-mail z opisem zdarzenia na adres: roszczenia@metlife.pl
• telefonicznie – dzwoniąc do Telefonicznego Centrum Informacji – tel. +48 22 523 50 70 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora)
• korespondencyjnie – wysyłając wypełnione formularze roszczeniowe wraz z wymaganą dokumentacją na adres:
Departament Roszczeń i Administracji Credit Life, MetLife TUnŻiR S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa (formularze te są dostępne także na stronie
internetowej Towarzystwa)
• osobiście – w biurze głównym MetLife TUnŻiR S.A. przy ul. Przemysłowej 26 w Warszawie lub w każdym uprawnionym przedstawicielstwie Towarzystwa
na terenie całego kraju.
2. Jeżeli zdarzenie ubezpieczeniowe miało miejsce poza granicami Polski, osoba zgłaszająca roszczenie jest zobowiązana do przedstawienia kopii dokumentacji
medycznej dotyczącej zdarzenia ubezpieczeniowego oraz jego okoliczności przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego na język polski.
WAŻNE: W celu rozpatrzenia roszczenia wymagane jest doręczenie Towarzystwu dokumentacji roszczeniowej przetłumaczonej na język polski przez tłumacza
przysięgłego.
3. Towarzystwo – po otrzymaniu powiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym – w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia prześle osobie zgłaszającej
roszczenie odpowiednie, wyżej wymienione formularze, o ile są wymagane. Przesłanie do Towarzystwa wypełnionych formularzy i dokumentów pozwoli na uzyskanie
informacji niezbędnych do ustalenia prawa osoby zgłaszającej roszczenie do świadczenia z tytułu umowy dodatkowej oraz odpowiedzialności Towarzystwa.
WAŻNE: Prosimy o możliwie szybkie powiadomienie Towarzystwa o zaistniałym zdarzeniu ubezpieczeniowym.
4. W przypadkach uzasadnionych Towarzystwo zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentacji przedłożonej przez osobę zgłaszającą roszczenie oraz zasięgania
dodatkowych opinii specjalistów.
WYJAŚNIENIE: Towarzystwo może zwrócić się z prośbą do placówek medycznych i organów administracji publicznej o dodatkowe informacje, o czym
każdorazowo poinformuje osobę uprawnioną do świadczenia.
5. Jeżeli osoba zgłaszająca roszczenie nie przedstawiła wymaganych dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia, Towarzystwo może
odmówić wypłaty świadczenia.
6. Towarzystwo zobowiązuje się spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym.
7. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe,
świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
Jednakże bezsporną część świadczenia Towarzystwo powinno spełnić w terminie wskazanym w punkcie 6 niniejszego artykułu.
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Artykuł 7. Badanie lekarskie
Towarzystwo zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań Ubezpieczonego przez lekarza powołanego przez Towarzystwo w celu ustalenia zasadności i wysokości
świadczenia odpowiadającego warunkom umowy dodatkowej. Ubezpieczony jest zobowiązany na koszt Towarzystwa poddawać się w trakcie postępowania
roszczeniowego badaniom lekarskim z częstotliwością uzasadnioną względami medycznymi i treścią umowy dodatkowej. Jeżeli Ubezpieczony odmówi poddania się
badaniom niezbędnym do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia, Towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu umowy dodatkowej. Wszelkie
świadczenia należne z tytułu umowy dodatkowej zostaną wypłacone na podstawie ostatecznego wyniku tych badań.
WYJAŚNIENIE: Towarzystwo kieruje Ubezpieczonego na bezpłatne badania medyczne w sytuacjach, gdy przedłożona dokumentacja roszczeniowa jest
niewystarczająca do ustalenia zasadności i wysokości świadczenia. Badania te są wykonywane we współpracującej z Towarzystwem placówce medycznej
najbliższej miejsca zamieszkania Ubezpieczonego.

Rozdział V. Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa
WAŻNE: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na przypadki, w których Towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia.

Artykuł 8. Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa
Wypłata świadczeń nie zostanie dokonana, jeżeli hospitalizacja lub operacja w wyniku NW lub choroby Ubezpieczonego powstała w wyniku:
a)		zaburzeń psychicznych lub zaburzeń zachowania sklasyfikowanych jako F00-F99 w rozumieniu Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10,
b) samookaleczenia lub okaleczenia na prośbę Ubezpieczonego, niezależnie od stanu jego poczytalności,
c) chirurgii plastycznej lub kosmetycznej, z wyłączeniem likwidacji skutków wypadków objętych umową dodatkową,
d) wykonania rutynowego badania lekarskiego i innych badań kontrolnych, gdy nie ma żadnych obiektywnych oznak upośledzenia stanu zdrowia oraz diagnostyki
laboratoryjnej lub badań rentgenowskich,
e) fizycznych obrażeń ciała powstałych po raz pierwszy przed datą wejścia w życie umowy dodatkowej,
f) leczenia skutków spożycia alkoholu, narkotyków lub środków o podobnym działaniu,
g) alkoholizmu lub zespołu zależności alkoholowej (potwierdzone w dokumentacji skutki spożywania alkoholu), nadużywania lub uzależnienia od narkotyków, leków
innych niż zażywane na zalecenie lekarza, substancji toksycznych, a także nieszczęśliwego wypadku wynikłego z faktu pozostawania przez Ubezpieczonego w stanie
po spożyciu alkoholu lub pod wpływem wyżej wymienionych czynników w momencie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego,
h) Zespołu Nabytego Niedoboru Odporności (AIDS), zakażenia wirusem HIV (wirus ludzkiego niedoboru odporności) lub chorób współistniejących z wirusem HIV:
zakażeń oportunistycznych, nowotworów, encefalopatii, zespołu wyniszczenia (wyczerpania),
i) działań wojennych, czynnego udziału w aktach terroru lub masowych rozruchach społecznych,
j)		obrażeń odniesionych na skutek usiłowania popełnienia lub popełnienia przestępstwa, umyślnego udziału w innym czynie zabronionym lub stawiania oporu podczas
aresztowania lub zatrzymania,
k)		pełnienia służby policyjnej lub wojskowej, bądź w jednostce pomocniczej lub cywilnej działającej w strukturach armii, albo w wyniku wykonywania pracy strażaka,
strażnika gminnego (miejskiego), funkcjonariusza Straży Granicznej lub pełnienia służby w Ochotniczej Straży Pożarnej,
l)		podróży jakimkolwiek statkiem powietrznym w charakterze pasażera lub innym, z wyjątkiem lotu w charakterze pasażera samolotem pasażerskich licencjonowanych
linii lotniczych,
m) wyczynowego uprawiania sportu, wykonywania jednej z wymienionych czynności: wspinaczka, skoki spadochronowe, loty szybowcowe, paralotniarstwo, nurkowanie,
speleologia, sporty walki, sporty motorowe i motorowodne, rajdy samochodowe, rajdy motocyklowe, jazda motocyklem poza drogami w rozumieniu przepisów o ruchu
drogowym,
n) uczestnictwa w zawodach z użyciem pojazdów kołowych, zawodach z użyciem łodzi lub nart wodnych lub zawodach konnych,
o) zdarzenia związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym spowodowanym działaniem broni lub urządzenia wykorzystującego
energię rozszczepienia jądrowego lub promieniotwórczość.

Rozdział VI. Kontynuacja i wygaśnięcie umowy dodatkowej
Artykuł 9. Kontynuacja umowy dodatkowej
1. Umowa dodatkowa jest zawarta na okres, za który Ubezpieczający opłacił składkę oraz następujący po nim okres prolongaty określony w umowie podstawowej.
2. Umowa dodatkowa może być kontynuowana przez kolejne okresy z zastrzeżeniem, iż wysokość składki za tę umowę dodatkową i inne warunki tej umowy dodatkowej
mogą ulec zmianie w stosunku do okresu poprzedzającego.
3. W przypadku zmiany warunków, na jakich umowa dodatkowa może być kontynuowana, Towarzystwo powiadomi o tym Ubezpieczającego nie później niż 45 dni przed
datą, do której Ubezpieczający jest zobowiązany opłacić kolejną składkę za umowę podstawową.
4. Opłacenie przez Ubezpieczającego składki za umowę dodatkową do końca okresu prolongaty określonego w warunkach umowy podstawowej, w wysokości
zaoferowanej przez Towarzystwo, jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków, na jakich umowa dodatkowa jest kontynuowana.
5. W przypadku niezaakceptowania przez Ubezpieczającego zmienionych warunków umowy dodatkowej umowa ta nie będzie kontynuowana i wygaśnie z końcem
okresu prolongaty określonego w umowie podstawowej.

Artykuł 10. Wygaśnięcie umowy dodatkowej
1. Ubezpieczający może odstąpić od umowy dodatkowej w terminie 30 dni od daty jej zawarcia na zasadach określonych w umowie podstawowej.
2. Umowa dodatkowa może być rozwiązana przez Ubezpieczającego w dowolnym momencie jej obowiązywania. Rozwiązanie następuje na podstawie pisemnego
wniosku doręczonego Towarzystwu, podpisanego zgodnie z podpisem wzorcowym Ubezpieczającego. Rozwiązanie umowy dodatkowej jest skuteczne z końcem
okresu, za jaki została opłacona ostatnia składka.
WAŻNE: W celu rezygnacji z umowy dodatkowej prosimy o pisemne powiadomienie o tym fakcie Towarzystwo i opłacenie składki za Umowę pomniejszonej
o składkę za tę umowę dodatkową.
3. Umowa dodatkowa wygasa, a obowiązek opłacania składek z jej tytułu ustaje w każdym z poniższych przypadków:
a) którakolwiek składka z tytułu Umowy nie została opłacona do końca okresu prolongaty przewidzianego w umowie podstawowej, lecz nie wcześniej niż dnia
następnego po upływie 7 dni od daty otrzymania wezwania do opłacenia składki lub
b) umowa podstawowa wygasła lub została rozwiązana, lub
c) w rocznicę Umowy następującą bezpośrednio po 85. urodzinach Ubezpieczonego, niezależnie od tego, czy umowa podstawowa pozostaje w mocy po tym
terminie, lub
d) Ubezpieczony został w trakcie obowiązywania umowy dodatkowej uznany za niepoczytalnego – z dniem powstania stanu niepoczytalności. Przez niepoczytalność
rozumie się utratę przez Ubezpieczonego możliwości kierowania swoim postępowaniem wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo
innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, potwierdzoną prawomocnym orzeczeniem sądu o ubezwłasnowolnieniu
Ubezpieczonego, lub
e) Ubezpieczony wstąpił lub został powołany do lądowych, powietrznych lub morskich sił zbrojnych albo do oddziałów pomocniczych lub cywilnych działających
w strukturach armii jakiegokolwiek kraju będącego w stanie wojny – z dniem wybuchu lub ogłoszenia stanu wojny.
W przypadkach określonych w punktach d) i e) powyżej Towarzystwo zwróci Ubezpieczającemu część składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej.
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Rozdział VII. Postanowienia końcowe
Artykuł 11. Umowa dodatkowa jako część Umowy
Warunki umowy podstawowej odnoszą się również do umowy dodatkowej, o ile w niniejszych OWU nie ustalono inaczej.
Warszawa, 27 marca 2017 roku

Łukasz Kalinowski
Prezes Zarządu Towarzystwa

Agata Lem-Kulig
Członek Zarządu Towarzystwa
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Załącznik do umowy dodatkowej
Ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji i operacji
w wyniku NW lub choroby
Tabela operacji
WAŻNE: Tabela operacji została sporządzona w oparciu o Międzynarodową Klasyfikację Procedur Medycznych ICD-9-CM.

Nr
0
1

Kategoria
Procedury i zabiegi
niesklasyfikowane
gdzie indziej (00)
Zabiegi w zakresie
układu nerwowego

Rozdział
Rozdział – tytuł
– kod
00
Procedury i zabiegi
niesklasyfikowane
gdzie indziej
01
Nacięcie i wycięcie
czaszki, mózgu i opon
mózgowych

02

03

Zabiegi na rdzeniu
kręgowym i strukturach
kanału kręgowego

04

Zabiegi na nerwach
czaszkowych
i obwodowych

05
2

Zabiegi w zakresie
układu wydzielania
wewnętrznego

06

07

3

Zabiegi w zakresie
oka

Inne zabiegi na czaszce,
mózgu i oponach
mózgowych

08
09

11
12

Zabiegi na nerwach
współczulnych lub
zwojach nerwowych
Zabiegi na tarczycy
i przytarczycach

Podrozdział
Podrozdział – tytuł
– kod
00.6
Procedury na naczyniach krwionośnych
01.2
01.3
01.4
01.5
02.0
02.1
02.2
02.3
02.4
02.9
03.0
03.2
03.4
03.5
03.6
04.0
04.3
04.7
05.2

06.2
06.3
06.4
06.5
06.6
06.7
06.8
06.9
Zabiegi w zakresie innych 07.2
gruczołów dokrewnych
07.6
07.7
07.8
Zabiegi w zakresie powiek 08.2
08.4
Zabiegi w zakresie układu 09.2
łzowego
09.3
09.4
09.5
09.6
09.7

Zabiegi w zakresie rogówki
Zabiegi w zakresie
tęczówki, ciała
rzęskowego, twardówki
i komory przedniej oka

09.8
09.9
11.6
12.3
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9

13
6

Zabiegi w zakresie
soczewki

13.1-13.8
13.9

Kraniotomia i kraniektomia
Nacięcie mózgu i opon mózgowych
Zabiegi na wzgórzu mózgu i gałce bladej
Inny zabieg wycięcia lub zniszczenia tkanki mózgu
lub opon
Plastyka czaszki

Wyjaśnienie

m.in. zabiegi
wewnątrzczaszkowe
z powodu urazu

Zeszycie opon mózgowych
Wentrykulostomia
Pozaczaszkowy drenaż komorowy z założeniem zastawki
Rewizja, usunięcie i płukanie drenu dokomorowego mózgu
Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych
Eksploracja i dekompresja struktur kanału kręgowego
Chordotomia
Wycięcie zmiany rdzenia kręgowego lub opon rdzeniowych
Zabiegi plastyczne na strukturach rdzenia kręgowego
Uwolnienie zrostów rdzenia kręgowego i korzonków
nerwowych
Nacięcie, rozdzielenie i wycięcie nerwów czaszkowych
i obwodowych
Szycie nerwu obwodowego/czaszkowego
Inna plastyka nerwów czaszkowych lub obwodowych
Sympatektomia
Usunięcie płata tarczycy
Inne zabiegi częściowego usunięcia tarczycy
Całkowita resekcja tarczycy
Zamostkowa resekcja tarczycy
Wycięcie tarczycy językowej
Wycięcie przewodu tarczowo-językowego
Usunięcie przytarczyc
Inne zabiegi w okolicy tarczycy i przytarczyc
Częściowe usunięcie nadnerczy
Resekcja przysadki
Inne zabiegi w zakresie przysadki
Usunięcie grasicy
Wycięcie zmiany lub tkanki powieki
Korekcja podwiniętej lub wywiniętej powieki
Usunięcie zmiany w zakresie gruczołu łzowego
Operacje gruczołu łzowego – inne
Zabiegi w zakresie kanału łzowego
Nacięcie woreczka łzowego i dróg łzowych
Wycięcie woreczka/dróg łzowych
Zabiegi naprawcze w zakresie kanalików łzowych
i otworu łzowego
Zespolenie dróg łzowych z jamą nosową
Inne zabiegi na układzie łzowym
Przeszczep rogówki
Plastyka tęczówki i rogówki
Ułatwienie krążenia śródgałkowego
Wytworzenie przetoki twardówki
Inne zabiegi zmniejszające ciśnienie w gałce ocznej
Zabiegi w zakresie twardówki
Inne zabiegi na tęczówce, ciałku rzęskowym i komorze
przedniej oka
Operacyjne leczenie zaćmy
Inne operacje soczewki

operacyjne leczenie
jaskry

leczenie zaćmy

3

4

5

Zabiegi w zakresie
oka

Zabiegi w zakresie
ucha

Zabiegi w zakresie
nosa, jamy ustnej
i gardła

14

16

Zabiegi w zakresie
oczodołów i gałek
ocznych

19

Zabiegi rekonstrukcyjne
w zakresie ucha
środkowego

20

Inne zabiegi w zakresie
ucha środkowego
i wewnętrznego

21

Zabiegi w zakresie nosa

22

Zabiegi w zakresie zatok
nosa

25

Operacje w zakresie
języka

26

Zabiegi w zakresie
ślinianek i przewodów
ślinowych
Inne zabiegi w zakresie
jamy ustnej i twarzy

27
28

6

Zabiegi
w zakresie układu
oddechowego

29

Zabiegi w zakresie migdałków podniebiennych
i migdałka gardłowego
Zabiegi w zakresie gardła

30

Wycięcie krtani

31

Inne zabiegi w zakresie
krtani i tchawicy
Wycięcie w zakresie
płuc i oskrzeli

32

7

Zabiegi w zakresie
układu sercowo-naczyniowego

Zabiegi w zakresie
siatkówki, naczyniówki,
ciała szklistego i tylnej
komory oka

34

Zabiegi w zakresie
ściany klatki piersiowej,
opłucnej, śródpiersia
i przepony

35

Zabiegi na zastawkach
i przegrodach sercowych

36

Zabiegi na naczyniach
serca

14.3
14.4

21.5
21.6
21.9
22.2
22.3
22.4
22.5
22.6
22.7
22.9
25.1
25.3
25.4
25.5
25.9
26.3

Zabieg naprawczy rozerwania siatkówki
Zabieg naprawczy odwarstwienia siatkówki z klamrowaniem
twardówki i wszczepem
Inny zabieg naprawczy odwarstwienia siatkówki
Zabiegi w zakresie ciała szklistego
Wytrzewienie gałki ocznej
Wyłuszczenie gałki ocznej
Wytrzewienie oczodołu
Zaopatrzenie urazu gałki ocznej i oczodołu
Inne zabiegi w zakresie oczodołu i gałki ocznej
Mobilizacja strzemiączka
Wycięcie strzemiączka
Rewizja po wycięciu strzemiączka
Inne operacje na kosteczkach słuchowych
Zamykanie otworów błony bębenkowej (myringoplastyka)
Inne rodzaje tympanoplastyki
Rewizja po tympanoplastyce
Pozostałe operacje naprawcze ucha środkowego
Otwarcie wyrostka sutkowatego i ucha środkowego
Operacja wyrostka sutkowatego i ucha środkowego
Inne wycięcie w zakresie ucha środkowego
Inne zabiegi w zakresie ucha środkowego i wewnętrznego
m.in. leczenie
zaburzeń słuchu
za pomocą
implantów
Podśluzówkowe wycięcie przegrody nosowej
Wycięcie małżowiny nosa
Inne zabiegi w zakresie nosa
Antrotomia przeznosowa
Zewnętrzna antrotomia zatoki szczękowej
Otwarcie i wycięcie zatoki czołowej
Inne otwarcie zatoki nosa
Inne wycięcie zatoki nosa
Zabieg naprawczy zatok nosa
Operacje zatok nosa – inne
Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka
Całkowite usunięcie języka
Radykalne usunięcie języka
Zabiegi naprawcze języka i plastyka języka
Inne zabiegi w zakresie języka
Wycięcie ślinianki

27.3
27.4
28.2

Wycięcie zmiany lub tkanki w zakresie podniebienia twardego
Wycięcie innych części jamy ustnej
Wycięcie migdałków podniebiennych

29.2

Wycięcie torbieli bocznej szyi lub pozostałości szczeliny
skrzelowej
Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w gardle
Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki krtani
Wycięcie połowy krtani
Inna częściowa laryngektomia
Całkowita laryngektomia
Radykalna laryngektomia
Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki krtani

14.5
14.7
16.3
16.4
16.5
16.8
16.9
19.0
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.9
20.2
20.4
20.5
20.9

29.3
30.0
30.1
30.2
30.3
30.4
31.5
32.3
32.4
32.5
32.6
32.9
34.3
34.4
34.5
35.0

Segmentowa resekcja płuca
Usunięcie płata płucnego
Całkowite usunięcie płuca
Radykalna resekcja struktur klatki piersiowej
Inne wycięcia płuc
Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki śródpiersia
Zniszczenie lub wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej
(z usunięciem żeber)
Częściowe wycięcie opłucnej
Zamknięta walwulotomia

35.1

Otwarta walwuloplastyka bez wymiany zastawki

35.2

Wymiana zastawki serca

35.3

Operacje innych struktur związanych z zastawkami serca

35.9

Inne zabiegi w zakresie zastawek i przegród serca

36.0

Usunięcie niedrożności tętnicy wieńcowej oraz
wprowadzenie stentu(ów)

36.1

Pomosty (by-passy) dla rewaskularyzacji serca

m.in. leczenie
nabytych wad
zastawkowych serca

7

7

8

9

Zabiegi w zakresie
układu sercowo-naczyniowego

Zabiegi
w zakresie układu
krwiotwórczego
i limfatycznego

37

37.5
37.6
37.8

Przeszczep serca
Wszczepienie systemu wspomagania serca
Założenie, wymiana, usunięcie i rewizja rozrusznika serca

Nacięcie naczynia
Endarterektomia
Wycięcie naczynia z zespoleniem
Wycięcie naczynia ze wstawką naczynia
Podwiązanie i wycięcie żylaków
leczenie żylaków
Inne wycięcie naczynia
Przerwanie ciągłości żyły głównej
Inne chirurgiczne zamknięcie naczynia (zaklemowanie,
rozdzielenie, podwiązanie, zamknięcie)
Inne zespolenie naczyniowe
Szycie naczynia krwionośnego
Rewizja zabiegu naczyniowego
Inne zabiegi naprawcze naczyń
Naprawcza operacja wewnątrznaczyniowa
Proste wycięcie tkanki limfatycznej
Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych
Radykalne wycięcie węzłów chłonnych szyjnych
Radykalne wycięcie innych węzłów chłonnych
Przeszczep szpiku kostnego i komórek krwiotwórczych
Całkowita splenektomia
Wycięcie przełyku
Śródpiersiowe zespolenie przełyku
Przedmostkowe zespolenie przełyku
Inne zabiegi naprawcze w zakresie przełyku
Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z przełykiem
Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z dwunastnicą
Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym
Częściowe wycięcie żołądka – inne
Całkowite usunięcie żołądka
Wagotomia
Pyloroplastyka
Zespolenie żołądkowo-jelitowe bez wycięcia żołądka
Opanowanie krwotoku i zaszycie wrzodu żołądka
lub dwunastnicy
Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki
w zakresie jelita cienkiego
Wyizolowanie części jelita
Inna resekcja w zakresie jelita cienkiego
Częściowe wycięcie jelita grubego
Totalna śródbrzuszna kolektomia
Zespolenie jelitowe
Wyłonienie jelita
Kolostomia
Ileostomia
Enterostomia – inne
Rewizja przetoki jelitowej
Zamknięcie sztucznej przetoki jelitowej
Appendektomia
usunięcie wyrostka
robaczkowego
Przypadkowa appendektomia
Drenaż ropnia okołowyrostkowego
Resekcja odbytnicy
Brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy
Wycięcie odbytnicy – inne
Zabiegi naprawcze w zakresie odbytnicy
Nacięcie lub wycięcie zmiany/tkanek okolicy
okołoodbytniczej
Inne zabiegi w zakresie odbytnicy i okolicy okołoodbytniczej
Nacięcie lub wycięcie tkanki w okolicy odbytu
Nacięcie lub wycięcie przetoki odbytu
leczenie żylaków
Zabiegi w zakresie hemoroidów
odbytu
Zabiegi naprawcze w zakresie odbytu
Inne zabiegi w zakresie odbytu
Nacięcie wątroby
Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki wątroby
Częściowe usunięcie wątroby
Cholecystektomia
usunięcie
pęcherzyka
żółciowego
Częściowa pankreatektomia
Totalna pankreatektomia
Radykalne usunięcie trzustki i dwunastnicy

38

Nacięcie, wycięcie
i udrażnianie naczyń

38.0
38.1
38.3
38.4
38.5
38.6
38.7
38.8

39

Inne zabiegi
na naczyniach

40

Operacje w zakresie
układu limfatycznego

41

Zabiegi w zakresie szpiku
kostnego i śledziony

39.2
39.3
39.4
39.5
39.7
40.2
40.3
40.4
40.5
41.0
41.5
42.4
42.5
42.6
42.8
43.5
43.6
43.7
43.8
43.9
44.0
44.2
44.3
44.4

Zabiegi w zakresie
42
układu trawiennego

Zabiegi w zakresie
przełyku

43

Nacięcie i wycięcie
żołądka

44

Inne operacje
w zakresie żołądka

45

Nacięcie, wycięcie
i zespolenie jelit

46

Inne zabiegi na jelitach

47

Zabiegi w zakresie
wyrostka robaczkowego

45.3
45.5
45.6
45.7
45.8
45.9
46.0
46.1
46.2
46.3
46.4
46.5
47.0
47.1
47.2
48.4
48.5
48.6
48.7
48.8

48

Operacje w zakresie
odbytnicy, okolicy
odbytniczo-esiczej
i tkanek
okołoodbytniczych

49

Operacje w zakresie
odbytu

48.9
49.0
49.1
49.4

50

Zabiegi w zakresie
wątroby

51

49.7
49.9
50.0
50.2
50.3
51.2

Zabiegi w zakresie
pęcherzyka żółciowego
i przewodów żółciowych
Zabiegi w zakresie trzustki 52.5
52.6
52.7

52

8

Inne operacje w zakresie
serca i osierdzia

m.in. wszczepienie
rozrusznika

9

10

Zabiegi w zakresie
53
układu trawiennego

Zabiegi w zakresie
układu moczowego

55

12

14

Zabiegi w zakresie
żeńskich narządów
płciowych

Zabiegi w zakresie
układu mięśniowo-szkieletowego

Jednostronna operacja przepukliny pachwinowej

53.1

Obustronna operacja przepukliny pachwinowej

53.2

Jednostronna operacja przepukliny udowej

53.3

Obustronna operacja przepukliny udowej

53.4

Operacja przepukliny pępkowej

53.5

Operacja innych przepuklin przedniej ściany jamy brzusznej
(bez wszczepu)

53.6

Zabieg naprawczy innej przepukliny ściany jamy brzusznej
(z wszczepem)

55.0

Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia)
i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia)

55.1

Nacięcie miedniczki nerkowej (pielotomia)
i wytworzenie przetoki miedniczkowej (pielostomia)

55.3

Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki nerki

55.4

Częściowe wycięcie nerki

55.5

Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia)
Wycięcie moczowodu (ureterektomia)

Operacje moczowodu

56.4
56.7

Inne zespolenie lub przetoka moczowodu

57

Operacje i zabiegi
w zakresie pęcherza
moczowego

57.0

Przezcewkowe opróżnienie pęcherza moczowego

57.1

Nacięcie pęcherza (cystotomia) i przetoka pęcherzowa
(cystotomia)

57.5

Inne wycięcie lub zniszczenie tkanki pęcherza moczowego

57.6

Częściowe wycięcie pęcherza moczowego

59

Zabiegi w zakresie
męskich narządów
płciowych

Operacje nerki

53.0

56

58

11

Zabiegi naprawcze
w przepuklinach

60

57.7

Całkowite wycięcie pęcherza moczowego

Operacje i zabiegi
w obrębie cewki
moczowej

58.3

Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek cewki moczowej

58.4

Zabiegi naprawcze w zakresie cewki moczowej

58.5

Usunięcie zwężenia cewki moczowej

Inne operacje i zabiegi
w obrębie układu
moczowego

59.3

Sfałdowanie (plikacja) połączenia pęcherzowo-cewkowego

59.4

Operacje nadłonowe z użyciem pętli podwieszającej

59.5

Załonowe podwieszenie cewki moczowej

59.6

Podwieszenie tkanek okołocewkowych

Zabiegi i operacje
gruczołu krokowego
(stercza) i pęcherzyków
nasiennych

59.7

Inne operacje wysiłkowego nietrzymania moczu

60.2

Przezcewkowe wycięcie gruczołu krokowego

60.3

Prostatektomia/adenomektomia nadłonowa

60.4

Prostatektomia załonowa

60.5

Prostatektomia radykalna
Jednostronne wycięcie jądra

62

Operacje jąder

62.3
62.4

Wycięcie obu jąder

63

Zabiegi i operacje
powrózka nasiennego,
nasieniowodu i najądrza

63.1

Wycięcie żylaków i wodniaka powrózka nasiennego

64

Zabiegi i operacje prącia

64.3

Amputacja prącia

65

Operacje na jajniku

65.2

Lokalne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki jajników

65.3

Jednostronne usunięcie jajnika

65.4

Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu

65.5

Obustronne usunięcie jajników

65.6

Usunięcie obu jajników i jajowodów

66.4

Całkowite jednostronne wycięcie jajowodu

66

Zabiegi w zakresie
jajowodów

66.5

Całkowite obustronne wycięcie jajowodów

67

Zabiegi na szyjce macicy

67.4

Wycięcie szyjki macicy z równoczesną plastyką pochwy

68

Nacięcie, wycięcie
oraz niektóre zabiegi
diagnostyczne macicy
i struktur otaczających

68.3

Niecałkowite wycięcie macicy drogą brzuszną

68.4

Całkowite wycięcie macicy drogą brzuszną

68.5

Wycięcie macicy drogą pochwową

68.6

Radykalne wycięcie macicy drogą brzuszną

68.7

Radykalne wycięcie macicy drogą pochwową

68.8

Wytrzewienie miednicy małej

70

Zabiegi na pochwie
i zagłębieniu
maciczno-odbytniczym

76

Zabiegi w zakresie kości
i stawów twarzy

68.9

Inny i niewyszczególniony zabieg wycięcia macicy

70.7

Inne zabiegi naprawcze pochwy

76.3

Częściowe wycięcie kości twarzy

76.4

Wycięcie i rekonstrukcja kości twarzy

76.7

leczenie przepuklin
brzusznych

m.in. leczenie kamicy
nerkowej

m.in. leczenie
wysiłkowego
nietrzymania moczu

Nastawienie złamania kości twarzy

77

Nacięcie, wycięcie
77.5
i rozdzielenie innych kości

Wycięcie kaletki z korekcją palucha koślawego
i zniekształceń innych palców

78

Inne operacje w obrębie
kości, z wyjątkiem kości
twarzy

78.1

Założenie zewnętrznego stabilizatora kości

78.4

Inne zabiegi naprawcze lub plastyczne w zakresie kości

78.5

Stabilizacja wewnętrzna kości bez nastawienia złamania

78.6

Usunięcie mechanicznych implantów z kości

m.in. operacja
haluksa

9

14

Zabiegi w zakresie
układu mięśniowo-szkieletowego

79

80

81

Nastawienie złamania
i zwichnięcia

Nacięcie i wycięcie
struktur stawowych

Zabiegi naprawcze
i plastyczne w zakresie
stawów

79.1

Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną

79.2

Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji

79.3

Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją

79.5

Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości

79.6

Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania

80.0

Artrotomia celem usunięcia protezy

80.1

Inna artrotomia

80.2

Artroskopia

80.4

Przecięcie torebki stawu, ścięgna lub chrząstki

80.5

Wycięcie/zniszczenie krążka międzykręgowego

80.6

Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia)

80.7

Synowiektomia

80.8

Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu

80.9

Inne wycięcie tkanek stawu

81.0

Operacyjne usztywnienie kręgosłupa

81.1

Artrodeza i operacyjne ograniczenie ruchomości stopy
i stawu skokowego

81.2

Artrodeza innego stawu

81.3

Powtórne operacyjne usztywnienie kręgosłupa

81.4

Inne zabiegi naprawcze w zakresie stawów kończyny dolnej

81.5

Wymiana stawu kończyny dolnej

81.6

15

16

Zabiegi
w powłokach ciala

Zabiegi
diagnostyczne
i terapeutyczne
– różne

m.in. rekonstrukcja
więzadeł w kolanie

Inne procedury na kręgosłupie

82

Zabiegi w zakresie mięśni, 82.4
ścięgien i powięzi ręki

Szycie mięśnia, ścięgna i powięzi ręki

83

Zabiegi w zakresie mięśni, 83.6
ścięgien, powięzi i kaletki,
z wyjątkiem ręki

Szycie mięśnia, ścięgna i powięzi

84

Inne zabiegi w obrębie
układu mięśniowo-szkieletowego

85

92

Operacje w zakresie
piersi

Radioterapia, medycyna
nuklearna

m.in. endoproteza
stawu biodrowego

84.0

Amputacja kończyny górnej

84.1

Amputacja kończyny dolnej

84.6

Wymiana krążka międzykręgowego

84.7

Dodatkowe kody zewnętrznych urządzeń stabilizujących

85.2

Wycięcie lub zniszczenie tkanki piersi

85.4

Mastektomia

85.7

Całkowita rekonstrukcja piersi

85.8

Inne naprawcze i plastyczne operacje piersi

92.3

Radiochirurgia stereotaktyczna

Warszawa, 27 marca 2017 roku

Łukasz Kalinowski
Prezes Zarządu Towarzystwa

Agata Lem-Kulig
Członek Zarządu Towarzystwa
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