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Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek  
poddania się Operacji Chirurgicznej  
i Rekonwalescencji przez Ubezpieczonego

OWUD
O

PR
-0

02

Art.1  W jaki sposób zawiera się umowę ubezpieczenia dodatko- 
 wego?

1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego na podstawie niniejszych 
OWUD zawierana jest tylko i wyłącznie wraz z umową podstawową 
przy jej zawarciu, lub w jej rocznicę.

2. Umowa podstawowa zawierana jest na podstawie OWU Pracowni-
czego ubezpieczenia na Życie GOP-04.

3. Umowę zawiera się na podstawie pisemnego wniosku oraz wskaza-
nych w nim dokumentów złożonych przez Ubezpieczającego i Ubez-
pieczonego.

4. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest pod warunkiem 
objęcia tą ochroną ubezpieczeniową wszystkich Ubezpieczonych 
objętych ochroną z tytułu umowy podstawowej. 

Art.2  Jakie zdarzenia obejmuje ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu umowy podstawowej, zgodnie  
z wyborem Ubezpieczającego zostaje na podstawie niniejszych OWUD 
rozszerzona o ryzyka:
1. poddania się przez Ubezpieczonego Operacji chirurgicznej zdefinio-

wanej w niniejszych OWUD,
2. poddanie się przez Ubezpieczonego Rekonwalescencji po odbytej 

Operacji.

Operacja chirurgiczna - Operacja lub zabieg chirurgiczny Ubezpieczo-
nego na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby zgodnie z wyka-
zem w załączonej Tabeli Operacji. 
Tabela Operacji - tabela określająca rodzaj Operacji i zabiegów chirur-
gicznych oraz odpowiadające im wysokości świadczeń wyrażone jako 
wartość procentowa Limitu Świadczenia z tytułu Operacji, stanowiąca 
załącznik do umowy dodatkowej. 
Limit Świadczenia - maksymalna łączna kwota świadczeń do wysokości, 
której ograniczona jest odpowiedzialność z tytułu wszystkich odbytych 
Operacji przez Ubezpieczonego w czasie rocznego trwania umowy ubez-
pieczenia, będący jednocześnie podstawą wyliczenia wysokości świadcze-
nia z tytułu określonej Operacji.
Poprzez świadczenie Rekonwalescencyjne - rozumie się wypłatę dzien-
nego ryczałtu za nieprzerwany pobyt w szpitalu przez Ubezpieczonego, 
który nastąpił bezpośrednio po odbytej Operacji wymienionej powyżej, 
jako objętej ochroną ubezpieczeniową w opcji minimalnej.
Za szpital - uważa się znajdujący się na terenie Polski, krajów UNII Euro-
pejskiej, Szwajcarii, Norwegii, USA, Kanady, Japonii, Australii zakład lecz-
nictwa zamkniętego działający zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnymi, przeznaczony do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji tych 
chorych, których stan wymaga całodobowej opieki lekarsko-pielęgniar-
skiej; w rozumieniu niniejszych przepisów za szpital nie uważa się: sanato-
rium, szpitala uzdrowiskowego, ośrodka rehabilitacyjnego, domu opieki, 
domowej opieki pielęgniarskiej, hospicjum oraz placówek, których zada-
niem jest leczenie alkoholizmu i innych uzależnień oraz wydzielonych 
przy szpitalu oddziałów rehabilitacji.
Nieszczęśliwy Wypadek - jest to nagłe, wywołane wyłącznie przyczyną 
zewnętrzną zdarzenie, które wystąpiło w czasie ochrony ubezpieczenio-
wej niezależne od woli Ubezpieczonego, wynikiem którego jest zajście 
Zdarzenia ubezpieczeniowego. Za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się 
udaru mózgu, wylewu, zawału mięśnia sercowego, zarażeń chorobami 
zakaźnymi.
Uszkodzenie Ciała - fizyczne obrażenie ciała Ubezpieczonego będące 
następstwem nieszczęśliwego wypadku naruszające funkcje organizmu 
lub organu.
Choroba - schorzenie lub nieprawidłowość, które powodują zaburzenia 
w funkcjonowaniu narządów ciała Ubezpieczonego, niezależne od czy-
jejkolwiek woli, powstałe w wyniku patologii, co do której lekarz może 
postawić diagnozę.

Art.3  Kiedy się rozpoczyna i kończy odpowiedzialność UNIQA TU  
 na Życie S.A.? 

1. Odpowiedzialność UNIQA TU na Życie S.A. z tytułu umowy ubez-
pieczenia dodatkowego powstaje z dniem określonym w polisie, nie 
wcześniej niż po opłaceniu składki należnej z tytułu zawartej umowy 
ubezpieczenia dodatkowego.

2. Odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego koń-
czy się w ostatnim dniu odpowiedzialności z tytułu umowy podstawo-
wej, w każdym wypadku w dniu ukończenia przez Ubezpieczonego 
65 roku życia lub zawarcia przez niego umowy indywidualnego kon-
tynuowania. 

Art.4  Jakie świadczenia ubezpieczeniowe przysługują? 

1. W zależności od wybranej opcji ubezpieczenia UNIQA TU na Życie S.A. 
dokona wypłaty dodatkowych świadczeń niezależnie od zdarzeń przewi-
dzianych w umowie podstawowej:
1) z tytułu poddania się Operacji chirurgicznej wskazanej w Tabeli 

Operacji z zastrzeżeniem postanowień Art.5.
2) świadczenia Rekonwalescencyjnego w wysokości określonej 

ryczałtowo za dzień pobytu w szpitalu, który miał miejsce po każ-
dej Operacji wymienionych w Tabeli Operacji, nie więcej jednak 
niż za 10 dni pobytu począwszy od dnia Operacji. 

2. Limit Świadczenia będący podstawą wyliczenia wielkości świadczenia 
z tytułu Operacji oraz kwota świadczenia Rekonwalescencyjnego są 
określone w polisie 

Art.5  Jakich zdarzeń nie obejmuje ochrona ubezpieczeniowa? 

1. UNIQA TU na Życie S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyk 
wynikających z umowy ubezpieczenia dodatkowego powstałych  
w następstwie:
1) poddania się Operacji chirurgicznej w jednostce innej niż szpital 

określony w Art. 2,
2) przebywania Ubezpieczonego pod wpływem środków upośledza-

jących sprawność psychoruchową, takich jak np. alkohol, narko-
tyki, leki psychotropowe lub inne środki odurzające,

3) rozmyślnym samouszkodzeniem ciała lub usiłowaniem samobój-
stwa, choćby w stanie ograniczonej poczytalności,

4) wadami wrodzonymi i schorzeniami będącymi ich skutkiem, 
5) ciążą, porodem, poronieniem samoistnym lub sztucznym oraz 

leczeniem bezpłodności,
6) chirurgią plastyczną lub kosmetyczną, z wyłączeniem likwidacji 

skutków nieszczęśliwych wypadków objętych niniejszą umową, 
7) wykonaniem rutynowego badania lekarskiego i innych badań kon-

trolnych, gdy nie ma żadnych obiektywnych oznak upośledzenia 
stanu zdrowia oraz diagnostyki laboratoryjnej lub badań rentge-
nowskich, z wyłączeniem badań przeprowadzonych w przebiegu 
choroby rozpoznanej w wyniku wcześniejszych badań lekarskich, 

8) wszelkimi chorobami nerwowymi i umysłowymi, kuracją wypo-
czynkową lub leczeniem skutków spożycia alkoholu, narkotyków 
lub środków o podobnym działaniu, 

9) chorobą wywołaną bezpośrednio albo pośrednio przez wirus HIV, 
albo jakikolwiek pochodny bądź podobny wirus lub chorobę, 

10) w wyniku uszkodzenia ciała Ubezpieczonego spowodowanego 
leczeniem oraz zabiegami leczniczymi wykonywanymi przez 
osoby nie mające do tego uprawnień,

11) popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego 
przestępstwa,

12) promieniowaniem jądrowym lub stosowaniem energii jądrowej, 
13) pełnieniem służby wojskowej w jakimkolwiek kraju, 
14) przelotem samolotem lub jakimkolwiek innym powietrznym środ-

kiem transportu, z wyjątkiem lotu w charakterze pasażera samolo-
tem pasażerskich linii lotniczych 
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2. UNIQA TU na Życie S.A., niezależnie od przypadków wymienionych  
w ust 1, nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niniejszych OWUD gdy:
a) dana Operacja miała miejsce przed przystąpieniem do ubezpie-

czenia,
b) choroba lub nieszczęśliwy wypadek, w wyniku których doszło 

do zdarzenia Ubezpieczeniowego objętego ochroną w ramach 
niniejszych OWUD były zdiagnozowane lub miały miejsce w okre-
sie ostatnich 3 lat przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpiecze-
niowej dla danego Ubezpieczonego lub Operacja była zaplano-
wana w tym okresie, chyba że w okresie tym Ubezpieczony był 
objęty ochroną ubezpieczeniową z tytułu Operacji u innego Ubez-
pieczyciela oraz Ubezpieczony został przyjęty do ubezpieczenia  
w UNIQA TU na Życie S.A. z ciągłością ochrony ubezpieczenio-
wej i bez stosowania Ograniczenia odpowiedzialności, o którym 
mowa w ust 3. z tytułu niniejszego zdarzenia.

3. W okresie pierwszego miesiąca trwania ochrony ubezpieczeniowej  
w zakresie odpowiedzialności z tyt. Operacji i Rekonwalescencji Ubez-
pieczonego, odpowiedzialność ograniczona jest jedynie do zdarzeń 
będących następstwem nieszczęśliwego wypadku. 

Art.6  W jaki sposób przyznaje się i wypłaca świadczenie? 

1. Świadczenie z tytułu ryzyk przewidzianych niniejszymi OWUD wypła-
cane jest Ubezpieczonemu.

2. Świadczenia z tytułu danej Operacji zgodnie z Tabelą Operacji wypła-
cane jest jeden raz w stosunku do danego Ubezpieczonego w trakcie 
rocznego trwania umowy ubezpieczenia tj. od dnia jej zawarcia do jej 
rocznicy.

3. Wysokość świadczeń ustala się jako procent Limitu Świadczenia  
z tytułu Operacji w oparciu o rodzaj Operacji zgodnie z Tabelą Opera-
cji poprzez przyporządkowanie jej do poszczególnej Grupy i wynosi:
1) Grupa I - 50%
2) Grupa II - 20%
3) Grupa III - 10%

4. W czasie jednego roku polisowego w ramach jednej umowy ubezpie-
czenia możliwe jest wykorzystanie przez Ubezpieczonego maksymalnie 
100% Limitu Świadczenia. Jeśli suma poszczególnych wypłat z tytułu 
poddania się Operacji miałaby przekroczyć 100% Limitu Świadczenia 
ostatnie świadczenie zostanie pomniejszone w taki sposób, aby suma 
poszczególnych wypłat z tyułu Operacji była równa 100%.

5. Do wniosku o wypłatę świadczenia przewidzianego niniejszymi 
OWUD, Ubezpieczony musi załączyć kserokopie dowodu osobistego 
oraz poświadczoną przez szpital wykonujący Operację kopię karty 
informacyjnej z leczenia szpitalnego wraz z kopią historii choroby 
zawierającą datę przeprowadzenia Operacji. 

Art.7  W jaki sposób oblicza się składkę?

1. Wysokość składki wyznaczana jest zgodnie z obowiązującą taryfą dla 
niniejszych OWUD w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubez-
pieczenia dodatkowego.

2. Składka opłacana jest łącznie ze składką z umowy podstawowej przez 
Ubezpieczającego, na zasadach określonych przepisami OWU.

Art.8  Kiedy Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę dodat- 
 kową?

Wypowiedzenie niniejszej Umowy dodatkowej powoduje wypowiedze-
nie Umowy podstawowej i pozostałych umów dodatkowych z upływem 
okresu wypowiedzenia. Termin i zasady wypowiedzenia umowy ubezpie-
czenia przez Ubezpieczającego określają OWU.

Art.9  Postanowienia końcowe

1. Za zgodą stron do umowy ubezpieczenia dodatkowego mogą być 
wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalo-
nych w niniejszych OWUD.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych OWUD, a w szczególności 
sprawach związanych z zawarciem, wypowiedzeniem umowy ubez-
pieczenia dodatkowego, przystąpieniem Ubezpieczonych do ubez-
pieczenia, wyznaczaniem i opłacaniem składek, wypłatą świadczeń, 
właściwością sądu - mają zastosowanie do niniejszej umowy dodatko-
wej, postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia umowy pod-
stawowej opisanej szczegółowo we wniosku i polisie.

3. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego zostały zatwier- 
dzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. Nr 128/2012 z dnia 
3 października 2012 r. i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia 
zawieranych po dniu 5 października 2012 roku. 


