Szczególne Warunki Dodatkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego
– Operacje
§1
Postanowienia ogólne

Lp.

Niniejsze Szczególne warunki dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego – Operacje,
zwane dalej SWU, stosuje się do umów ubezpieczenia zdrowotnego zawieranych przez
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
§2
Definicje
Użytym w niniejszych SWU określeniom nadaje się znaczenie przyjęte w OWU, poniższe
określenia oznaczają zaś:
1.

hospitalizacja – rozpoczęty w okresie udzielania ochrony pobyt Ubezpieczonego
w szpitalu trwający nieprzerwanie przez co najmniej 3 doby, zlecony przez lekarza,
służący zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia Ubezpieczonego,

2.

leczenie jednego procesu chorobowego – kolejne etapy leczenia, obejmujące
procedury chirurgiczne prowadzące do wyleczenia tej samej choroby lub następstw
tego samego nieszczęśliwego wypadku,

3.

operacja – zabieg operacyjny wymieniony w Tabeli Operacji, polegający na nacięciu
skóry i innych tkanek organizmu Ubezpieczonego, konieczny z medycznego punktu
widzenia, przeprowadzony w sali operacyjnej przez lekarza specjalistę w okresie
odpowiedzialności INTER Polska; za operację nie uważa się cesarskiego cięcia,

4.

suma ubezpieczenia – określona w polisie kwota, będąca podstawą do wyznaczenia
wysokości świadczenia, które INTER Polska zobowiązuje się wypłacić w przypadku
przeprowadzenia operacji,

5.

świadczenie ubezpieczeniowe (świadczenie) – świadczenie pieniężne
wypłacane Ubezpieczonemu (gdy Ubezpieczonym jest osoba małoletnia – jego
rodzicom lub opiekunom prawnym) lub Uprawnionemu z tytułu operacji,

6.

Uprawniony – osoba wskazana na piśmie przez Ubezpieczonego jako uprawniona
do otrzymania świadczenia w razie śmierci Ubezpieczonego, a w razie braku
stosownego oświadczenia – osoby określone zapisami Kodeksu cywilnego.
§3
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

1.

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

2.

Zakres ubezpieczenia obejmuje przeprowadzenie u Ubezpieczonego operacji w trakcie
hospitalizacji w Polsce i na świecie w okresie odpowiedzialności INTER Polska.

3.

W przypadku operacji INTER Polska zobowiązuje się wypłacić świadczenie
w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia zgodnie z Tabelą Operacji.

4.

Limit odpowiedzialności INTER Polska z tytułu operacji Ubezpieczonego przeprowadzonych
w danym roku ubezpieczeniowym wynosi 100% sumy ubezpieczenia.
Jeśli suma wypłat z tytułu operacji Ubezpieczonego w roku ubezpieczeniowym
miałaby przekroczyć 100% sumy ubezpieczenia, wówczas odpowiedzialność
INTER Polska obejmuje tylko operacje będące następstwem nieszczęśliwego wypadku
i wykonane w okresie odpowiedzialności INTER Polska.

5.

INTER Polska wypłaci Ubezpieczonemu/ Uprawnionemu należne świadczenie, po
czym leczenie danego procesu chorobowego wyłączone zostanie trwale z ochrony
ubezpieczeniowej udzielanej Ubezpieczonemu.

Tabela: Tabela Operacji
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Lp.

Rodzaj operacji

I Układ nerwowy
operacje tkanki mózgowej i opon mózgowych z wyłączeniem
1.
nakłucia, drenażu i trepanacji odbarczającej
2. operacje kości czaszki, trepanacja odbarczająca, drenaż, nakłucie
3. operacje na rdzeniu kręgowym i strukturach kanału kręgowego
4. operacje na nerwach czaszkowych i obwodowych
5. operacje na nerwach sympatycznych lub zwojach nerwowych
II Układ dokrewny oraz sutki
1. całkowite usunięcie przysadki mózgowej

% sumy
ubezp.
75%
50%
50%
50%
50%
100%

Rodzaj operacji

2. operacje tarczycy i przytarczyc
3. operacje nadnerczy
amputacja jednego lub obu sutków z usunięciem zawartości dołu
4.
pachowego
5. proste odjęcie jednego lub obu sutków
III Narząd wzroku
1. usunięcie gałki ocznej (enukleacja)
2. operacje w zakresie powiek z wyjątkiem zabiegu rekonstrukcji powiek
3. zabieg rekonstrukcji powieki
4. operacje spojówki, rogówki lub układu łzowego
5. operacje tęczówki, ciała rzęskowego, twardówki i komory przedniej oka
6. operacje siatkówki, naczyniówki, ciała szklistego i tylnej komory oka
7. wycięcie soczewki
8. operacje mięśni okoruchowych
IV Narządu słuchu:
1. operacje ucha zewnętrznego
2. operacje ucha środkowego
3. operacje ucha wewnętrznego
V Układ oddechowy i jama ustna
1. operacje nosa, jamy ustnej i gardła
2. operacje zatok obocznych nosa z wyjątkiem punkcji
3. operacje ślinianek i przewodów ślinowych
4. operacje krtani
5. operacje tchawicy z wyjątkiem tracheotomii
6. przeszczep płuca
7. operacje oskrzeli i płuc z wyłączeniem drenażu i nakłucia
8. usunięcie płuca lub jego części
9. operacje ściany klatki piersiowej i przepony
VI Układ sercowo–naczyniowy
1. przeszczep serca
2. operacje serca
3. operacje naczyń wieńcowych
4. operacje aorty z jej odgałęzieniami
5. operacje innych tętnic
6. operacje żylaków
7. amputacja kończyny z powodu niedokrwienia i martwicy
VII Układ krwiotwórczy i limfatyczny
operacje układu krwiotwórczego i limfatycznego z wykluczeniem
1.
biopsji szpiku
2. zabiegi rekonstrukcyjne układu limfatycznego
VIII Przewód pokarmowy
1. operacje przełyku
2. operacje żołądka
3. operacje jelita cienkiego i jelita grubego z wyjątkiem zabiegów
operacyjnych dotyczących wyrostka robaczkowego, odbytu oraz
zabiegów operacyjnych przepuklin
4. operacje na wyrostku robaczkowym
5. operacje odbytu
6. zabiegi naprawcze przepuklin
7. przeszczep wątroby
operacje wątroby z wyłączeniem pęcherzyka żółciowego i prze8.
wodów żółciowych
9. operacje pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
10. operacje trzustki
11. operacje śledziony
IX Układ moczowy
1. operacje nerki w tym usunięcie nerki
2. przeszczep nerki
3. operacje pęcherza moczowego
4. operacje odtwórcze pęcherza moczowego

% sumy
ubezp.
50%
50%
75%
50%
75%
15%
25%
15%
30%
30%
30%
15%
15%
50%
50%
15%
30%
15%
30%
30%
100%
50%
75%
15%
100%
75%
75%
75%
50%
15%
50%
15%
50%
50%
50%
50%
15%
15%
15%
100%
75%
15%
50%
30%
75%
100%
30%
75%

1

Lp.
5.
6.
7.
X
1.
2.
XI
1.
2.
3.
4.
XII
1.
2.
3.

Rodzaj operacji
operacje moczowodu
operacje cewki moczowej
wycięcie gruczołu krokowego
Narządy płciowe męskie
obustronne wycięcie jąder
operacje narządów płciowych męskich
Żeński układ rozrodczy
operacje zewnętrznych narządów rodnych i pochwy
usunięcie macicy, obustronne usunięcie przydatków macicy
operacje w obrębie macicy
operacje jajników
Układ kostno–stawowy i więzadła
operacje kości czaszki
operacje kości twarzy, żuchwy oraz stawu skoroniowo–żuchwowego
operacje kręgosłupa z wyłączeniem zabiegów operacyjnych krążka
międzykręgowego
operacje krążka międzykręgowego
operacje układu kostno–stawowego i więzadeł kończyn górnych
i dolnych z wyłączeniem układu kostno–stawowego dłoni i stóp
operacje układu kostno–stawowego i więzadeł dłoni i stóp
operacje wyłącznie na tkankach miękkich poza więzadłami

% sumy
ubezp.
30%
15%
15%

inne dokumenty niż wyżej wymienione pośrednio lub bezpośrednio związane
z przeprowadzoną operacją, na żądanie INTER Polska.

50%
15%

2.

Dokumentację, o której mowa w ust. 1 wraz z tłumaczeniem przysięgłym, jeśli
operacja miała miejsce poza granicami Polski, Ubezpieczony zobowiązany jest
dostarczyć do INTER Polska na własny koszt.

15%
50%
15%
15%

3.

W przypadku śmierci Ubezpieczonego czynności wymienione w ust. 1 i 2 obowiązany
jest wykonać Uprawniony.

75%
50%
75%

§7
Wyłączenia odpowiedzialności INTER Polska
INTER Polska nie odpowiada za operacje, które przeprowadzone zostały z przyczyn
określonych w §5 OWU. Ponadto INTER Polska nie odpowiada za operacje:
2.

mające na celu skorygowanie wad wzroku nie wynikające z konieczności medycznej,

3.

mające na celu wszczepienie implantu piersi,

4.

związane z implantologią zębów,

5.

związane ze sterylizacją lub jej odwróceniem, zmianą płci, leczeniem niepłodności
i sztucznym zapłodnieniem, w tym również obrzezania, nacięcia krocza oraz
wyłyżeczkowania jamy macicy,

W ciągu pierwszych 3 miesięcy trwania umowy na rzecz Ubezpieczonego,
INTER Polska wypłaca należne świadczenie wyłącznie, jeśli konieczność
przeprowadzenia operacji była następstwem nieszczęśliwego wypadku w okresie
odpowiedzialności INTER Polska.

6.

dotyczące patologii ciąży, przerywania ciąży,

7.

przeprowadzane przy wykorzystaniu terapii genowej lub operacji na płodzie ludzkim,

8.

związane z usuwaniem ciał obcych metodą endoskopową,

INTER Polska nie odpowiada za operacje Ubezpieczonego będące następstwem
ciąży i porodu przez okres pierwszych 8 miesięcy licząc od daty przystąpienia do
ubezpieczenia dodatkowego.

9.

mające na celu badania diagnostyczne,

6.
7.

50%
50%
15%
15%

§4
Karencja

§5
Czas trwania umowy ubezpieczenia
1.

Umowa dodatkowa może zostać zawarta wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia
zdrowotnego lub w rocznicę polisy.

2.

Umową ubezpieczenia dodatkowego mogą zostać objęte osoby, które nie ukończyły
60–tego roku życia.

3.

Umowa ubezpieczenia dodatkowego ulega rozwiązaniu niezależnie od innych
postanowień umowy ubezpieczenia w ostatnim dniu roku ubezpieczeniowego,
w którym przypada 65 rocznica urodzin Ubezpieczonego.

4.

W celu zawarcia umowy dodatkowej Ubezpieczający składa wniosek, zgodnie z § 7 OWU.

5.

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy ubezpieczenia dodatkowego możliwe jest
na zasadach i w terminach określonych w § 18 OWU. Umowa ubezpieczenia
dodatkowego może zostać ponownie zawarta jedynie za zgodą INTER Polska.
§6
Realizacja świadczeń

1.

e)

mające na celu pobranie narządów lub tkanek do przeszczepu,

5.

2.

w przypadku śmierci Ubezpieczonego wyciąg aktu zgonu (do wglądu) oraz
orzeczenie sądu o nabyciu praw do spadku (w przypadku niewskazania na
wniosku osoby uprawnionej);

1.

4.

1.

d)

Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć do INTER Polska dokumenty niezbędne
do wypłaty świadczenia, w tym w szczególności:
a)

pisemne zgłoszenie roszczenia na formularzu INTER Polska;

b)

kopię dokumentu tożsamości Ubezpieczonego/ Uprawnionego;

c)

kopię karty wypisowej ze szpitala oraz kopię historii choroby;

10. mające na celu usunięcie materiału pozostawionego po poprzedniej operacji,
11. będące następstwem chorób lub stanów, które wystąpiły u Ubezpieczonego przed
zawarciem umowy ubezpieczenia dodatkowego,
12. zlecone przez lekarza i/lub zaplanowane przed zawarciem umowy ubezpieczenia
dodatkowego,
13. związane z wszelkimi chorobami i zaburzeniami psychicznymi Ubezpieczonego,
w tym epilepsji, encefalopatii niezależnie od przyczyny jej powstania, depresji lub
jadłowstrętu psychicznego oraz niedorozwoju umysłowego,
14. wad wrodzonych i schorzeń związanych z wadami wrodzonymi,
15. konieczne w wyniku uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem lub zabiegami
leczniczymi przeprowadzonymi przez osoby nieuprawnione,
16. konieczne z powodu infekcji, powstałej w trakcie hospitalizacji.
§8
Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych SWU stosuje się OWU.

2.

Niniejsze Szczególne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone Uchwałą
nr 40/2009 Zarządu TU INTER Polska S.A. z dnia 24.09.2009 r., zmienione Uchwałą
nr 61/2012 Zarządu TU INTER Polska S.A. z dnia 29.11.2012 r. i zmienione Uchwałą
nr 35/2013 Zarządu TU INTER Polska S.A. z dnia 23.07.2013 r.

3.

Niniejsze Szczególne warunki ubezpieczenia dodatkowego wchodzą w życie z dniem
01.09.2013 r. i mają zastosowanie do umów zawieranych od dnia 01.09.2013 r.
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