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Ogólne warunki ubezpieczenia grupowego 
Umowa dodatkowa 

 
Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Telediagnoza 
 
 
 
Postanowienia ogólne 
§ 1 

Postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Grupowego 
Ubezpieczenia Telediagnoza (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. Konsultacja Medyczna  (zwana dalej „Konsultacją”) – 
świadczenia opisane w § 6 ust. 3 umowy dodatkowej, 

3. Konsorcjum WorldCare  (zwane dalej „Konsorcjum”) – sieć 
specjalistów medycznych, zorganizowaną przez WorldCare 
International Ltd. w celu udzielania Ubezpieczonym Konsultacji 
zgodnie z umową dodatkową. 

 
Zdarzenie ubezpieczeniowe 
§ 3 

Zdarzeniem ubezpieczeniowym jest wystąpienie następującej choroby 
lub problemu zdrowotnego: 
1. Nowotwór; 
2. Zawał mięśnia sercowego; 
3. Choroba wieńcowa wymagająca leczenia operacyjnego; 
4. Śpiączka; 
5. Udar mózgu; 
6. Stwardnienie rozsiane; 
7. Porażenie, niedowład; 
8. Przewlekła obturacyjna choroba oskrzelowo-płucna; 
9. Rozedma płuc; 
10. Choroby zapalne jelit; 
11. Przewlekła choroba wątroby; 
12. Niewydolność nerek; 
13. Przewlekłe dolegliwości bólowe miednicy; 
14. Cukrzyca; 
15. Choroba zakrzepowo-zatorowa; 
16. Amputacje; 
17. Reumatoidalne zapalenie stawów; 
18. Czerniak złośliwy; 
19. Rozległe oparzenia; 
20. Nagła ślepota spowodowana chorobą; 
21. Przeszczep narządów; 
22. Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego; 
23. Inne podobne choroby zagrażające życiu. 
 
 

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 

Konsultacje z tytułu umowy dodatkowej nie będą udzielane, jeżeli  
choroba lub problem zdrowotny zostały spowodowane bezpośrednio 
lub pośrednio w wyniku: 
1. Usiłowania samobójstwa w każdym czasie, samo okaleczenia lub 

okaleczenia na skutek działania osób trzecich za wiedzą 
Ubezpieczonego, 

2. Nadużycia alkoholu lub leczniczo nie uzasadnionego użycia 
środków farmaceutycznych, w tym narkotyków, 

3. Zespołu Nabytego Niedoboru Odporności (AIDS), zespołu 
związanego z AIDS, chorób przenoszonych drogą płciową oraz w 
przypadku stwierdzenia dodatniego wyniku testu HIV, 

4. Skażenia radioaktywnego, 
5. Działania trucizny albo trujących gazów lub oparów, 
6. Wad wrodzonych lub wad, które ujawniły się bezpośrednio po 

urodzeniu lub w późniejszym okresie. 
 
Świadczenia 
§ 6 

1. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego 
Ubezpieczony lub jego lekarz zwraca się z wnioskiem o 
udzielenie Konsultacji. 

2. Konsultacja jest udzielana przez WorldCare International Ltd. a 
jej koszty opłacane są przez Towarzystwo. 

3. Konsultacja obejmuje: 
1) Opinię specjalistów Konsorcjum przedstawioną w formie 

pisemnej; 
2) Jedną konsultację dotyczącą tomografii komputerowej, 

rezonansu magnetycznego, prześwietlenia Roentgena, 
badania ultrasonograficznego, innych badań obrazowych lub 
histopatologicznych; 

3) Jedną Konsultację uzupełniającą. W przypadku, gdy 
Ubezpieczony wnioskuje o dodatkową opinię diagnostyczną 
lub konsultacyjną lub dostarczy dodatkowe pytania w ciągu 
30 dni od daty uzyskania wstępnej opinii konsultacyjnej 
określonej w punkcie 1) i 2), uzyskana na tej podstawie 
Konsultacja uzupełniająca będzie traktowana  jako jedna 
Konsultacja; 

4) Plan leczenia zalecany przez specjalistów Konsorcjum. Do 
planu leczenia mogą być załączone obrazy radiologiczne lub 
histopatologiczne; 

5) Telekonferencję w języku angielskim, jeśli jest konieczna, 
między lekarzem Ubezpieczonego a specjalistą Konsorcjum. 
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4. Jeśli wielokrotne badania tego samego obszaru anatomicznego 
przy użyciu tej samej metody zostały przeprowadzone w tych 
samych medycznych warunkach, badanie diagnostyczne będzie 
oparte na wyniku ostatniego badania. Wszystkie inne badania 
tego samego obszaru anatomicznego przy użyciu tej samej 
metody, dostarczone w ciągu 30 dni od daty otrzymania wstępnej 
opinii konsultacyjnej, będą traktowane jako badania 
porównawcze i nie będą traktowane jako nowy wniosek o 
Konsultację. Dodatkowe pytania lub  wnioski o dodatkowe 
informacje dostarczone po upływie 30 dni od daty otrzymania 
wstępnej opinii konsultacyjnej lub wykraczające poza zakres 
wstępnej Konsultacji oraz jej wyników będą traktowane jako nowy 
wniosek o Konsultację. 

5. Liczba Konsultacji jest ograniczona w odniesieniu do każdego 
Ubezpieczonego do dwóch w każdym roku trwania 
odpowiedzialności Towarzystwa w zakresie umowy dodatkowej. 

 
Wnioskowanie o konsultacj ę 
§ 7 

1. Ubezpieczony lub jego lekarz zwraca się z wnioskiem o 
udzielenie Konsultacji do przedstawiciela WorldCare International 
Ltd. w Polsce pod adresem wskazanym Ubezpieczonemu. 

2. Przedstawiciel WorldCare International Ltd. poinformuje 
Ubezpieczonego lub jego lekarza o wymaganych procedurach i 
dokumentach oraz udzieli wszelkiej pomocy w celu uzyskania 
powyższej Konsultacji. 

3. Konsultacje przeprowadzane są przez specjalistów Konsorcjum 
w celu udzielenia pomocy Ubezpieczonemu oraz jego lekarzowi 
w zakresie diagnostyki i zalecenia procesu leczenia. 

4. WorldCare International Ltd. jest odpowiedzialny za 
przetłumaczenie na język angielski dokumentacji medycznej 
dostarczonej przez Ubezpieczonego  w języku polskim oraz za 
przetłumaczenie na język polski wyników Konsultacji 
otrzymanych z Konsorcjum. 

5. WorldCare International Ltd ponosi wyłączną odpowiedzialność 
za procesowanie i przekazanie dokumentacji medycznej 
dostarczonej przez Ubezpieczonego lub jego lekarza oraz za 
utrzymanie sieci placówek medycznych i  specjalistów 
Konsorcjum, którzy  udzielają Konsultacji zgodnie z niniejszą 
umową dodatkową. 

6. Amplico Life nie ponosi odpowiedzialności za terminowość badań 
realizowanych przez specjalistów Konsorcjum. 

7. WorldCare International Ltd ponosi wyłączną odpowiedzialność 
za udzielane Konsultacje. 

8. Amplico Life nie jest odpowiedzialne za błędy lub przeoczenia 
WorldCare International Ltd. dotyczące Konsultacji udzielanych 
na podstawie umowy dodatkowej. 

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

Warszawa, dnia 20 stycznia 2004 r. 
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