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Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego 
Umowa dodatkowa 
 

 
 

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia  
na Wypadek Operacji 
 

  
Postanowienia ogólne 
§ 1 

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Grupowego 
Ubezpieczenia na Wypadek Operacji (zwane dalej „Warunkami”) 
mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia zawieranych na 
podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie. 
 

Definicje 
§ 2 

Użytym w niniejszych warunkach określeniom nadaje się znaczenie 
przyjęte w OWU, poniższe określenia oznaczają: 
1. Umowa Dodatkowa  – umowa zawierana na podstawie 

pisemnego wniosku Ubezpieczającego łącznie z 
ubezpieczeniem na życie lub w czasie trwania ubezpieczenia na 
życie pod warunkiem zaakceptowania powyższego wniosku 
przez Towarzystwo; 

2. Nieszcz ęśliwy Wypadek  – niezależne od woli, nagłe i 
gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które 
wystąpiło w czasie trwania odpowiedzialności Towarzystwa w  
zakresie umowy dodatkowej; 

3. Uszkodzenie Ciała  – fizyczne obrażenie ciała Ubezpieczonego 
będące następstwem nieszczęśliwego wypadku; 

4. Choroba  – schorzenie lub nieprawidłowość, które powodują 
zaburzenia w funkcjonowaniu narządów ciała Ubezpieczonego, 
niezależne od czyjejkolwiek woli, powstałe w wyniku patologii, 
co do której lekarz może postawić diagnozę; 

5. Szpital  – działający zgodnie z prawem zakład opieki zdrowotnej, 
którego zadaniem jest całodzienna lub całodobowa opieka nad 
chorymi i ich leczenie w warunkach stałych i specjalnie do tych 
celów przystosowanych pomieszczeniach, posiadający 
odpowiednią infrastrukturę do przeprowadzania badań 
diagnostycznych oraz wykonywania zabiegów chirurgicznych i 
zatrudniający zawodowy, wykwalifikowany personel medyczny. 
Szpitalem nie jest dom opieki ani jakakolwiek placówka, której 
podstawowym statutowym zadaniem jest leczenie alkoholizmu 
lub innych uzależnień; 

6. Hospitalizacja  – pobyt w szpitalu służący zachowaniu, 
przywracaniu lub poprawie zdrowia chorych; 

7. Pacjent Stały  – osoba, która podlega hospitalizacji pod fachową 
opieką lekarską, poprzedzoną odpowiednią procedurą przyjęcia 
do szpitala i wpisem do rejestru pacjentów; 

8. Tabela Świadcze ń – tabela określająca rodzaj operacji i 
 zabiegów chirurgicznych oraz odpowiadające im wysokości 
świadczeń wyrażone jako wartość procentowa sumy 
ubezpieczenia, stanowiąca załącznik do umowy dodatkowej. 

 
 
 
Zdarzenie ubezpieczeniowe 
§ 3 

Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest operacja lub zabieg chirurgiczny 
Ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku lub choroby. 
 

Odpowiedzialno ść Towarzystwa 
§ 4 

1. Odpowiedzialność Towarzystwa w zakresie umowy dodatkowej 
rozpoczyna się od dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną 
ubezpieczeniową z tytułu umowy dodatkowej. 

2. Odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu umowy dodatkowej 
wygasa w dniu 65 urodzin Ubezpieczonego. 

 
Wyłączenie odpowiedzialno ści Towarzystwa  
§ 5 

Świadczenie z tytułu umowy dodatkowej nie zostanie wypłacone, 
jeżeli operacja lub zabieg chirurgiczny wynikają lub są związane z: 
1. rozmyślnym samouszkodzeniem ciała lub usiłowaniem 

samobójstwa, choćby w stanie zniesionej lub ograniczonej 
poczytalności, 

2. wadami wrodzonymi i schorzeniami będącymi ich skutkiem, 
3. chirurgią plastyczną lub kosmetyczną, z wyłączeniem likwidacji 

skutków nieszczęśliwych wypadków objętych niniejszą umową, 
4. wykonaniem rutynowego badania lekarskiego i innych badań 

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

5. wszelkimi chorobami nerwowymi i umysłowymi, kuracją 
wypoczynkową lub leczeniem skutków spożycia alkoholu, 
narkotyków lub środków o podobnym działaniu, 

6. wszelkimi uszkodzeniami ciała lub chorobami istniejącymi przed 
datą objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z tytułu 
umowy dodatkowej, 

7. pozostawaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, 
narkotyków lub środków o podobnym działaniu, z wyjątkiem 
przyjmowanych zgodnie z zaleceniem lekarza specjalisty lub 
w trakcie leczenia w specjalistycznych ośrodkach odwykowych, 

8. jakąkolwiek infekcją, która powstała w trakcie hospitalizacji, 
9. chorobą wywołaną bezpośrednio albo pośrednio przez wirus 

HIV, albo jakikolwiek pochodny bądź podobny wirus lub 
chorobę, 

10. uszkodzeniem ciała wywołanym lub pozostającym w związku z 
usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przestępstwa, 
rozmyślnym udziałem Ubezpieczonego w innym czynie 
niedozwolonym, innym naruszeniem prawa lub stawianiem 
oporu podczas aresztowania lub zatrzymania, 

11. jakąkolwiek opieką bądź leczeniem w ośrodku zdrowia, w 
ośrodku lecznictwa otwartego lub w ośrodku rehabilitacji, 

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

środkiem transportu, z wyjątkiem lotu w charakterze pasażera 
samolotem pasażerskich linii lotniczych. 

W przypadku opisanym w pkt. 13 Towarzystwo na wniosek 
Ubezpieczonego zwróci składkę z tytułu umowy dodatkowej w 
wysokości proporcjonalnej do okresu odbywania przezeń służby 
wojskowej. 

                     



 
 
 
 
 
 
 

Grupowe Ubezpieczenie  
na Wypadek Operacji 

 
  

 

strona 2 
 

© Amplico Life S.A., 2009                                                                   

Wypłata świadcze ń 
§ 6 

Świadczenie operacyjne 
1) W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego 

Towarzystwo wypłaci Ubezpieczonemu zgodnie z Tabelą 
Świadczeń, niezależnie od innych świadczeń należnych z tytułu 
Umowy Ubezpieczenia, świadczenie operacyjne stanowiące 
część sumy ubezpieczenia określonej w Umowie Ubezpieczenia 
pod warunkiem, że: 
a) hospitalizacja nastąpiła w wyniku choroby lub uszkodzenia 

ciała, które powstały po raz pierwszy w czasie trwania 
odpowiedzialności Towarzystwa w zakresie umowy 
dodatkowej i 

b) Ubezpieczony podlegał hospitalizacji jako pacjent stały i 
c) Ubezpieczony został poddany operacji bądź zabiegowi 

chirurgicznemu określonemu umową dodatkową. 
2) W przypadku uszkodzenia ciała polegającego na złamaniu kości 

świadczenie operacyjne związane ze złamaniem zostanie 
wypłacone także w przypadku zastosowania leczenia bez 
konieczności pobytu Ubezpieczonego w szpitalu w charakterze 
pacjenta stałego. 

3) Jeżeli w trakcie tej samej sesji operacyjnej wykonano więcej 
operacji niż jedną, świadczenie wypłacone za wszystkie 

operacje będzie równe kwocie odpowiadającej najwyższemu 
wskaźnikowi procentowemu spośród przewidzianych w tabeli 
świadczeń dla poszczególnych operacji wykonanych podczas tej 
sesji. 

4) Jeżeli Ubezpieczony przeszedł operację chirurgiczną nie 
wyszczególnioną w tabeli świadczeń, Towarzystwo ustali 
wysokość świadczenia, stosując wskaźnik procentowy operacji 
o najbardziej zbliżonym stopniu trudności spośród znajdujących 
się w tabeli świadczeń. 

 
§ 7 

1. Świadczenie zostanie wypłacone pod warunkiem, że wszystkie 
składki z tytułu Umowy Ubezpieczenia zostały opłacone. 

2. Wypłata świadczenia nastąpi po otrzymaniu i zaakceptowaniu 
przez Towarzystwo dokumentów niezbędnych do ustalenia 
odpowiedzialności Towarzystwa zgodnie z warunkami umowy 
dodatkowej. 

 
Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszą umową dodatkową 
podlegają uregulowaniom Ogólnych Warunków Grupowego 
Ubezpieczenia na Życie oraz właściwym przepisom obowiązującego 
prawa. 

 
Załącznik do umowy dodatkowej 

Tabela Świadcze ń 
 

Operacje i zabiegi chirurgiczne                                                                                                                                                                                                                             wysoko ść 
świadczenia w 

% sumy 
ubezpieczenia  

JAMA BRZUSZNA: 

- wycięcie jelita...................................................................................................... 70 

- wycięcie żołądka................................................................................................. 70 

- zespolenie żołądkowo-jelitowe............................................................................ 60 

- usunięcie pęcherzyka żółciowego....................................................................... 70 

- otwarcie jamy brzusznej celem rozpoznania, leczenia lub usunięcia jednego 
lub kilku narządów, z wyjątkiem tu wymienionych……………............................ 50 

- cesarskie cięcie................................................................................................... 50 
Przeprowadzenie dwu lub więcej operacji chirurgicznych podczas tego samego otwarcia 
jamy brzusznej będzie uważane za jedną operację. 

ROPIEŃ: 

- nacięcie powierzchniowego ropnia, wrzodu lub czyraka – jednego  lub kilku..... 5 

- wymagające hospitalizacji leczenie czyraka mnogiego (gromadnego) lub 
ropnia - jednego lub kilku.................................................................................... 10 

AMPUTACJA: 

- palców rąk i nóg – każdy..................................................................................... 10 

- ręki, przedramienia lub stopy do kostki............................................................... 20 

- podudzia, ramienia lub uda................................................................................. 40 

- uda na wysokości biodra..................................................................................... 70 

SUTKI: 

- doszczętne odjęcie jednego lub obu sutków - z usunięciem zawartości dołu 
pachowego.......................................................................................................... 70 

- proste odjęcie jednego lub obu sutków............................................................... 40 

KLATKA PIERSIOWA: 

- pełna (całkowita) torakoplastyka......................................................................... 100 

- usunięcie płuca lub jego części………………………………………..................... 70 

- otwarcie klatki piersiowej celem rozpoznania lub leczenia zawartych tam 
organów z wyłączeniem nakłucia........................................................................ 30 

- usunięcie ropy z wyłączeniem nakłucia.............................................................. 10 

- sztuczna odma opłucnowa.................................................................................. 10 

- bronchoskopia:  

- diagnostyczna.............................................................................................. 10 

- operacyjna, z wyłączeniem biopsji............................................................... 20 

UCHO: 

- przecięcie błony bębenkowej.............................................................................. 5 

- wydłutowanie wyrostka sutkowatego:  

- doszczętne, jednostronne............................................................................ 50 

- doszczętne obustronne................................................................................ 60 

- wytworzenie otworu w ścianie błędnika jednostronne lub obustronne................ 100 

PRZEŁYK: 

- operacja zwężenia.............................................................................................. 40 

- operacja zwężenia z użyciem gastroskopu......................................................... 10 

OKO: 

- odwarstwienie siatkówki - wielokrotne łączenie.................................................. 100 

- zaćma................................................................................................................ 50 

- usunięcie gałki ocznej........................................................................................ 30 

- jaskra.................................................................................................................. 30 

- usunięcie skrzydlika............................................................................................ 30 

- nacięcie jęczmyka lub gradówki.......................................................................... 5 

ZŁAMANIA: 

- leczenie złamania prostego:  

- obojczyka, obręczy barkowej lub przedramienia - jedna kość....................... 15 

- kości guzicznej, kości stępu, kości śródstopia, kości piętowej....................... 10 

- uda................................................................................................................. 40 

- ramienia lub podudzia.................................................................................... 25 

- palców rąk lub nóg - każdy, lub żebra............................................................ 5 

- przedramienia - dwie kości, rzepki lub miednicy, niewymagające 
stosowania wyciągu……….....……….........................................….................... 20 

- podudzia - dwie kości....……………………….. ………...……........................ 30 

- żuchwy…………...………………………………………………......................... 20 

- nadgarstka, śródręcza, nosa, żeber - dwa lub więcej lub mostka.................. 10 

- miednicy - wymagające wyciągu…………..…………....…............................. 30 

- kręgu, wyrostka poprzecznego – każdy………....…..……............................. 5 

- kręgu - złamanie kompresyjne - jedno lub więcej……....…............................ 40 

- przegubu dłoni…...………...………………....………………............................ 10 

- leczenie złamania złożonego otwartego:  

- dla złamań złożonych powyższe współczynniki zwiększają się o połowę  

- dla złamań wymagających leczenia operacyjnego, w tym przeszczepów 
kostnych lub zespoleń kostnych, powyższe maksymalne współczynniki 
ulegają podwojeniu, lecz nie mogą przekroczyć…………………................... 100 

UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY: 

- usunięcie nerki……………………………………………………….....…............... 70 

- umocowanie nerki……………………………………………………...…................ 70 

- usunięcie guzów lub kamieni w nerce, moczowodzie lub pęcherzu 
moczowym:  

- operacyjnie……………………………………….......………………................. 60 
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- przez przyżeganie lub zabiegi endoskopowe…………….......….................... 20 

- zwężenie cewki moczowej:  

- leczenie operacyjne……...………………………………….......……................ 30 

- zabieg przezcewkowy……....…………………………….......……...............…. 15 

- prostata:  

- całkowite usunięcie operacyjne…………………………….........................…. 70 

- częściowe usunięcie:  

drogą endoskopową………………………………….................................… 25 

inną drogą operacyjną……………………………….............….................... 50 

- usunięcie jądra lub najądrza…………………………………………..................… 25 

- wodniak jądra lub żylaki powrózka nasiennego……………………..................... 10 

- usunięcie guzów włóknistych bez dostępu brzusznego…………….................... 20 

WOLE TARCZYCY: 

- usunięcie tarczycy z uwzględnieniem wszystkich rodzajów zabiegów 
operacyjnych………………………………………………................................….. 70 

PRZEPUKLINA: 

- leczenie wstrzyknięciami - pełny cykl:  

- przepuklina jednostronna……………………………..........................………... 20 

- przepuklina obustronna………………………………………............................ 25 

- operacja doszczętna, z uwzględnieniem leczenia wstrzyknięciami:  

- przepuklina jednostronna……...………...........………………………............... 40 

- przepuklina obustronna………………………...........………………................. 50 

STAWY I ZWICHNIĘCIA: 

- nacięcie (otwarcie) stawu na skutek choroby lub zaburzenia,  oprócz tu 
wymienionych przypadków i z wyjątkiem nakłucia……...................................... 15 

- nacięcie (otwarcie) stawu barkowego, łokciowego, biodrowego lub 
kolanowego, z wyłączeniem nakłucia…………………………………................. 40 

- wycięcie, umocowanie operacyjne, wyłuszczenie w stawie lub plastyka:  

- stawu barkowego, biodrowego lub kręgosłupa…………...…......................... 75 

- stawu kolanowego, łokciowego, skokowego lub nadgarstka......................... 35 

- leczenie zwichnięcia:  

- palców rąk i nóg – każdy………………………...…….......……....…............... 5 

- stawu barkowego, łokciowego, skokowego lub nadgarstka........................... 15 

- żuchwy………………...…………………………………….......…...................... 5 

- stawu biodrowego lub kolanowego z wyłączeniem rzepki…......................... 20 

- rzepki………………………………………………………….......…. 5 
dla zwichnięcia wymagającego leczenia operacyjnego powyższe maksymalne 
współczynniki ulegają podwojeniu. 

 
NOS: 

- wewnątrznosowa operacja zatok……………………...............…...……………… 15 

- zewnątrznosowa operacja zatok…………………………...……...............………. 35 

- usunięcie jednego lub kilku polipów………………………...………….................. 5 

- usunięcie odśluzówkowe……………………………………....…………................ 25 

- usunięcie małżowiny nosowej…………………………………...………................ 10 

PARACENTEZA: 

- nakłucia:  

- brzucha……………………....……………………………….......……................ 10 

- klatki piersiowej lub pęcherza moczowego z wyłączeniem cewnikowania.... 5 

- błony bębenkowej, wodniaka, stawu lub kręgosłupa……...........…............... 5 

ODBYTNICA:  

- doszczętne wycięcie z powodu nowotworu złośliwego - wszystkie rodzaje, 
włączając przetokę okrężniczą……................................................................... 100 

- żylaki odbytu - tylko zewnętrzne, pełny zabieg……………………….................. 10 

- żylaki odbytu wewnętrzne lub wewnętrzne i zewnętrzne, z uwzględnieniem 
wypadania odbytnicy - wycięcie lub pełny cykl leczenia 
wstrzyknięciami…………..…………………………………................................... 20 

- przetoka odbytu…………..………………………....……………………................. 15 

- szczelina odbytu……………..………………………....…………………................ 5 

- inne operacje odbytnicy………………………………...…………………............... 20 

CZASZKA: 

- otwarcie jamy czaszki, z wyłączeniem trepanacji i nakłucia……….................... 100 

- usunięcie kości, trepanacja lub odbarczenie ………………………..................... 30 

GARDŁO: 

- usunięcie migdałków lub migdałków i grudek chłonnych:  

- dorośli i dzieci od 15-go roku życia…………….............................................. 15 

- dzieci poniżej 15-go roku życia…………………...…………............................ 10 

- laryngoskopia w celach diagnostycznych……………...…………….................... 5 

GUZY: 

- usunięcie chirurgiczne guzów złośliwych, z wyłączeniem guzów błony 
śluzowej, skóry i tkanki podskórnej……………............………………................. 50 

- usunięcie guzów złośliwych błony śluzowej, skóry i tkanki 
podskórnej………………………………………………..……………...................... 25 

- leczenie operacyjne torbieli lub zatoki włosowatej…...……………..................... 25 

- usunięcie guzów łagodnych, jądra lub sutka....................................................... 20 

- usunięcie gangliona………………………...…................................…….............. 5 

- usunięcie guzów łagodnych - jednego lub kilku, z wyłączeniem wymienionych 
powyżej……………...……………………………………….................................... 10 

ŻYŁY: 

- żylaki - całkowity zabieg operacyjny lub leczenie wstrzyknięciami na 
wszystkich żyłach:  

- jedna noga……………………………………………...……….......................... 20 

- dwie nogi………………………………………………...………......................... 30 

 
 

Warszawa, dnia 5 października 2009 r. 
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