
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia Êwiadczenia operacyjne-
go majà zastosowanie wy∏àcznie do umów ubezpieczenia zawartych
na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Zdrowie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych szczególnych warun-
kach ubezpieczenia zastosowanie majà ogólne warunki ubezpieczenia
Compensa Zdrowie.
3. Postanowienia niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia
majà pierwszeƒstwo przed postanowieniami ogólnych warunków ubez-
pieczenia Compensa Zdrowie.

§ 2. DEFINICJE
1. Operacja — inwazyjny zabieg medyczny po∏àczony z przeci´ciem
tkanek przeprowadzony przez wykwalifikowany personel medyczny,
w znieczuleniu ogólnym, miejscowym lub przewodowym w trakcie 
pobytu Ubezpieczonego w szpitalu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
majàcy na celu wyleczenie lub zmniejszenie objawów choroby lub 
urazu. Operacjami nie sà zabiegi przeprowadzone w celach 
diagnostycznych oraz cesarskie ci´cie.

§ 3. ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczenie mo˝e zostaç zawarte w wariancie A lub w wariancie B.
2. COMPENSA wyp∏aca Êwiadczenie operacyjne:
1) w wariancie A — je˝eli w okresie odpowiedzialnoÊci COMPENSY
Ubezpieczonemu wykonana zosta∏a operacja w zwiàzku z nieszcz´Êli-
wym wypadkiem,
2) w wariancie B — je˝eli w okresie odpowiedzialnoÊci COMPENSY
Ubezpieczonemu wykonana zosta∏a operacja w zwiàzku z chorobà lub
z nieszcz´Êliwym wypadkiem.
2. Âwiadczenie operacyjne w zwiàzku z nieszcz´Êliwym wypadkiem 
wyp∏acane jest w przypadku jednoczesnego spe∏nienia poni˝szych 
warunków:
1) nieszcz´Êliwy wypadek, w wyniku którego zosta∏a przeprowadzona
operacja mia∏ miejsce w okresie odpowiedzialnoÊci COMPENSY,
2) operacja zosta∏a przeprowadzona w okresie 6 miesi´cy od daty 
nieszcz´Êliwego wypadku.
3. Rodzaje operacji okreÊlone zosta∏y w Wykazie operacji stanowiàcym
za∏àcznik nr 1 do niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia.
4. WysokoÊç Êwiadczenia operacyjnego zale˝y od grupy, do której 
wykonana operacja zosta∏a zakwalifikowana i wynosi:
1) 10 000 z∏ w przypadku operacji z grupy 5
2) 8 000 z∏ w przypadku operacji z grupy 4
3) 6 000 z∏ w przypadku operacji z grupy 3
4) 4 000 z∏ w przypadku operacji z grupy 2
5) 2 000 z∏ w przypadku operacji z grupy 1
5. Je˝eli Ubezpieczony zosta∏ poddany operacji, która nie zosta∏a 
wymieniona w Wykazie operacji, COMPENSA dokonuje jej zakwalifiko-
wania do odpowiedniej grupy, bioràc pod uwag´ operacj´ najbardziej
zbli˝onà do przeprowadzonej.
6. W ubezpieczeniu ma zastosowanie karencja. Ogólny okres karencji
wynosi 3 miesiàce.

7. W przypadku operacji w zwiàzku z nast´pstwami nieszcz´Êliwych
wypadków, które nastàpi∏y po dacie poczàtku ubezpieczenia, karencja
nie ma zastosowania.
8. Je˝eli podczas jednego pobytu w szpitalu, Ubezpieczony zosta∏ pod-
dany wi´cej ni˝ jednej operacji, COMPENSA wyp∏aca jedno Êwiadcze-
nie w wysokoÊci odpowiadajàcej operacji z najwy˝szej grupy.
9. COMPENSA wyp∏aca jedno Êwiadczenie niezale˝nie od liczby operacji
pozostajàcych w zwiàzku przyczynowo-skutkowym z tà sama chorobà
lub nieszcz´Êliwym wypadkiem, przeprowadzonych na Ubezpieczonym
w ciàgu jednego roku ubezpieczeniowego. W tym przypadku 
COMPENSA wyp∏aca Êwiadczenie z tytu∏u tej operacji, która zosta∏a 
zakwalifikowana do najwy˝szej grupy.
10. Ubezpieczony zobowiàzany jest przed∏o˝yç COMPENSIE, 
niezw∏ocznie po wypisaniu ze szpitala, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu 14
dni od daty wypisu ze szpitala, orygina∏ karty informacyjnej leczenia
szpitalnego zawierajàcej: imi´ i nazwisko, PESEL, adres Ubezpieczonego,
dat´ przyj´cia do szpitala, dat´ wypisu ze szpitala, rozpoznanie (diagnoz´),
Êwiadczenia zdrowotne udzielone Ubezpieczonemu podczas pobytu
w szpitalu, przeprowadzone operacje, uzasadnienie rodzaju udzielonych
Êwiadczeƒ, piecz´ç szpitala, piecz´ç i podpis lekarza.

§ 3. SK¸ADKA 
1. WysokoÊç sk∏adki za ubezpieczenie przedstawia poni˝sza tabela:

Wiek M´˝czyzna Kobieta
Sk∏adka miesi´czna w z∏
Wariant A Wariant B Wariant A Wariant B

0-14 6 20 6 20
15-20 7 26 7 26
21-25 8 31 8 32
26-30 7 30 10 39
31-35 7 31 12 45
36-40 8 34 12 49
41-45 9 39 14 56
46-50 13 52 17 69
51-55 15 61 22 88
56-60 22 87 24 98
61-65 28 111 28 111

2. Poczàwszy od drugiego roku ubezpieczeniowego w zale˝noÊci
od cz´stoÊci op∏acania sk∏adki obowiàzujà nast´pujàce zni˝ki:
1) p∏atnoÊç roczna — 6%,
2) p∏atnoÊç pó∏roczna — 3%,
3) p∏atnoÊç kwartalna — 1%.

§ 4. POSTANOWIENIA KO¡COWE
Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia zosta∏y zatwierdzone
Uchwa∏à Zarzàdu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group nr
33/2007 z dnia 27.06.2007 r. i majà zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 r.
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Wykaz operacji
Rodzaj operacji Grupa
Uk∏ad nerwowy

1. trepanacja lub usuni´cie koÊci czaszki w tym odbarczenie przestrzeni wewnàtrzczaszkowej 3
2. rozleg∏a resekcja zmiany wewnàtrzczaszkowej 5
3. resekcja zmiany wewnàtrzczaszkowej 4
4. stereotaktyczna ablacja zmiany wewnàtrzczaszkowej 4
5. drena˝ zmiany wewnàtrzczaszkowej 4
6. wentrykulostomia 4
7. operacja  dotyczàca przestrzeni podpaj´czynówkowej mózgu 4
8. wewnàtrzczaszkowe operacje nerwów czaszkowych 4
9. zewnàtrzczaszkowe operacje nerwów czaszkowych  3
10. usuni´cie zmiany organicznej opony mózgu / rekonstrukcja opony twardej 4
11. drena˝ przestrzeni zewnàtrz-i podoponowej 4
12. cz´Êciowe usuni´cie zmiany w obr´bie rdzenia kr´gowego 5
13. operacja dotyczàca korzeni nerwów rdzeniowych 4
14. zabiegi na nerwach obwodowych 3
15. sympatektomia szyjna 3

Uk∏ad dokrewny oraz sutek 
1. wyci´cie przysadki mózgowej 5
2. cz´Êciowe wyci´cie zmian w obr´bie przysadki mózgowej 4
3. operacja szyszynki 5
4. wyci´cie cz´Êciowe tarczycy (operacja wola) 2
5. wyci´cie ca∏kowite tarczycy 3
6. wyci´cie zmiany w obr´bie tarczycy 3
7. wyci´cie przytarczycy 2
8. wyci´cie grasicy 3
9. wyci´cie nadnerczy 3
10. wyci´cie zmiany w obr´bie nadnerczy 3
11. radykalne wyci´cie sutka  (z zawartoÊcià do∏u pachowego) 4
12. prosta mastektomia 2
13. ca∏kowita rekonstrukcja sutka 2
14. naci´cie sutka / usuni´cie zmiany sutka 1

Oko
1. usuni´cie ga∏ki ocznej 3
2. operacja oczodo∏u 3
3. protezowanie ga∏ki ocznej 2
4. operacje powiek i/lub gruczo∏u ∏zowego 2
5. operacja na mi´Êniach okoruchowych 3
6. operacje spojówek 1
7. operacje na rogówce i/ lub twardówce 2
8. zabiegi naprawcze odklejenia siatkówki z klamrowaniem 4
9. zabiegi naprawcze odklejenia siatkówki  - fotokoagulacja (koagulacja laserowa) 3
10. zabiegi na t´czówce i/lub ciele rz´skowym 2
11. zabiegi na soczewce (operacja zaçmy) 3
12. operacja cia∏a szklistego 3
13. operacja jaskry 3

Ucho
1. otwarcie wyrostka sutkowatego 3
2. zabiegi w obr´bie ucha zewn´trznego 1
3. zabiegi w obr´bie ucha Êrodkowego 3
4. zabiegi w obr´bie ucha wewn´trznego 3
5. operacje Êlimaka 4
6. operacja aparatu przedsionkowego 4

Uklad oddechowy
1. operacja nosa 1
2. operacja zatok 2
3. operacja gard∏a (wyci´cie rozleg∏e) 5
4. operacja naprawcza gard∏a 3
5. wyci´cie krtani 5

Za∏àcznik nr 1 do szczególnych warunków ubezpieczenia Êwiadczenia operacyjnego
zatwierdzonych Uchwa∏à Zarzàdu TU Compensa S.A. nr 33/2007 z dnia 27.06.2007 r.
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6. cz´Êciowe wyci´cie tchawicy 5
7. plastyka tchawicy 4
8. protezowanie tchawicy metodà otwartà 4
9. tracheostomia (nie obejmuje tracheostomii czasowej) 1
10. otwarta operacja ostrogi tchawicy 2
11. cz´Êciowe usuni´cie oskrzela 2
12. przeszczep p∏uca 5
13. wyci´cie p∏uca  (ca∏ego lub fragmentu tkanki p∏ucnej) 5
14. operacja odmy jamy op∏ucnowej 1
15. operacja Êródpodpiersia metodà otwartà (nie obejmuje biopsji diagnostycznej) 4

Jama ustna 
1. operacja warg 1
2. wyci´cie j´zyka 3
3. inne operacje na j´zyku 1
4. operacje podniebienia 2
5. wyci´cie migda∏ów 1
6. usuni´cie zmiany z innej struktury jamy ustnej ( z wy∏àczeniem z´bów) 1
7. operacja Êlinianek / przewodów Êlinowych 1

Górny odcinek przewodu pokarmowego 
1. wyci´cie prze∏yku i ˝o∏àdka 5
2. ca∏kowite wyci´cie prze∏yku 5
3. cz´Êciowe wyci´cie prze∏yku 4
4. usuni´cie zmiany prze∏yku metodà otwartà 4
5. zespolenie omijajàce prze∏yku 5
6. operacje naprawcze prze∏yku 4
7. wytworzenie protezy prze∏ykowej 2
8. operacje ˝ylaków prze∏yku metodà otwartà 4
9. wprowadzenie endoprotezy prze∏yku metodà otwartà 4
10. operacja naprawcza przepukliny przeponowej 2
11. operacja antyrefluksowa 2
12. ca∏kowite wyci´cie ˝olàdka 5
13. cz´Êciowe wyci´cie ˝o∏àdka 4
14. usuni´cie zmiany w obr´bie ˝o∏àdka metodà otwartà 2
15. zespolenie ˝o∏àdkowo-dwunastnicze 3
16. zespolenie ˝o∏àdkowo-czcze 3
17. gastrostomia 1
18. leczenie operacyjne choroby wrzodowej 3
19. przeci´cie odzwiernika (pyloromyotomia) 2
20. operacja jelita kr´tego i/lub czczego 3

Dolny odcinek przewodu pokarmowego
1. wyci´cie wyrostka robaczkowego/uchy∏ka Meckela ze wskazaƒ nag∏ych 1
2. wyci´cie odbytnicy/odbytu bez sztucznego odbytu (stomii) 4
3. wyci´cie odbytnicy/odbytu z wytworzeniem sztucznego odbytu (stomia) 5
4. inne zabiegi na odbytnicy 3
5. inne operacje odbytu 1
6. ca∏kowite wyci´cie okr´˝nicy 5
7. cz´Êciowe wyci´cie okr´˝nicy bez/z wytworzeniem sztucznego odbytu 3

Inne narzàdy przewodu pokarmowego
1. przeszczep wàtroby 5
2. cz´Êciowe usuni´cie wàtroby/ usuni´cie zmiany w wàtrobie 4
3. naci´cie wàtroby 1
4. operacje p´cherzyka ˝ó∏ciowego 2
5. operacje zewnàtrzwàtrobowych dróg ˝ó∏ciowych 3
6. operacje wewnàtrzwàtrobowych dróg ˝ó∏ciowych 5
7. ca∏kowite wyci´cie trzustki/ wyci´cie du˝ej cz´Êci trzustki (g∏owa, trzon, ogon) 5
8. przeszczep trzustki 5
9. usuni´cie zmiany w trzustce (miejscowe) 3
10. operacje trzustki z powodu ci´˝kiej postaci ostrego zapalenia trzustki 5
11. ca∏kowite wyci´cie Êledziony 2

Serce
1. przeszczep p∏uc i serca 5
2. operacja wymiany  zastawek wskutek wad nabytych 5
3. plastyka zastawek  5
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4. plastyka przedsionka serca 5
5. pomostowanie t´tnic wieƒcowych (by-pass) 5
6. otwarta operacja uk∏adu bodêcoprzewodzàcego serca 5
7. wszczepienie systemu wspomagajàcego serca (np.rozrusznik) 2
8. wyci´cie osierdzia 5
9. inne operacje osierdzia 3

Naczynia t´tnicze i ˝ylne
1. operacje du˝ych naczyƒ t´tniczych i ˝ylnych (np. aorty, t´tnicy p∏ucnej, t´tnicy podobojczykowej) 5
2. wrodzone wady rozwojowe jam i po∏àczeƒ sercowych i przegród serca 5
3. operacje du˝ych naczyƒ:nerkowych, biodrowych, udowych szyjnych – rekonstrukcje 4
4. operacja t´tniaka t´tnicy mózgu 5
5. operacje innej t´tnicy 2
6. operacje ˝y∏y wrotnej lub ga∏´zi ˝y∏y wrotnej 5
7. wytworzenie zastawki ˝y∏y obwodowej 3
8. operacje ˝ylaków koƒczyny dolnej 1
9. amputacja koƒczyny dolnej na pod∏o˝u niedokrwiennym 3

Skóra
1. przeszczep w obr´bie twarzy lub szyi 3
2. przeszczep w obr´bie innej okolicy 3
3. wprowadzenie ekspandera pod skór´ 2

Uk∏ad moczowy
1. przeszczep nerki 4
2. ca∏kowite wyci´cie nerki 3
3. cz´Êciowe wyci´cie nerki (usuni´cie zmiany w nerce) 3
4. naci´cie nerki i drena˝ okolicy nerki 3
5. operacje moczowodu 3
6. operacje w zakresie ujÊcia moczowodu 2
7. ca∏kowite wyci´cie p´cherza moczowego 5
8. cz´Êciowe wyci´cie p´cherza moczowego 4
9. inne zabiegi p´cherza moczowego (plastyka ujÊcia p´cherza) 3
10. operacje wytworzenie przetoki p´cherzowo-skórnej 1
11. wyci´cie prostaty metodà otwartà 3
12. wyci´cie cewki moczowej 4
13. inne zabiegi na cewce moczowej 2
14. powi´kszenie p´cherza moczowego 3

Narzàdy p∏ciowe m´skie
1. plastyka/usuni´cie moszny 1
2. obustronne wyci´cie jàder 2
3. ca∏kowite, cz´Êciowe usuni´cie jàdra 1
4. obustronne sprowadzenie jàder 3
5. inne operacje jàder/najàdrzy 1
6. operacje nasieniowodu, p´cherzyków nasiennych i/lub powrózka nasiennego 1
7. ca∏kowita/ cz´Êciowa amputacja pràcia 2
8. operacja napletka 1

˚eƒski uklad rozrodczy
1. wyci´cie sromu 2
2. inne operacje sromu 1
3. operacje pochwy 1
4. wyci´cie szyjki macicy 1
5. ca∏kowite wyci´cie macicy 3
6. ca∏kowite obustronne wyci´cie przydatków macicy 2
7. ca∏kowite jednostronne wyci´cie przydatków macicy 2
8. operacje w obr´bie zatoki Douglasa 1
9. inne operacje przydatków 2
10. cz´Êciowe wyci´cie jajnika 1

Tkanki mi´kkie
1. cz´Êciowe wyci´cie Êciany klatki piersiowej 4
2. wyci´cie op∏ucnej metodà otwartà 4
3. operacja naprawcza p´kni´tej przepony 3
4. wyci´cie zatoki w∏osowej 1
5. operacje przepukliny pachwinowej, udowej, p´pkowej, brzusznej bez niedro˝noÊci 1
6. operacje przepukliny pachwinowej, udowej, p´pkowej, brzusznej z niedro˝noÊcià, bez resekcji jelita 2
7. operacje przepukliny pachwinowej, udowej, p´pkowej, brzusznej z niedro˝noÊcià, z resekcjà jelita 3



8. usuni´cie zmiany otrzewnej metodà otwartà 2
9. operacja dotyczàca sieci lub/i krezki 1
10. operacje Êci´gien 2
11. operacje mi´Êni 1
12. doszcz´tne blokowe wyci´cie w´z∏ów ch∏onnych 2
13. operacje przewodu limfatycznego 4

KoÊci i stawy 
1. operacja naprawcza czaszki 4
2. wyci´cie koÊci twarzy 2
3. nastawienie z∏amania koÊci twarzy metodà otwartà (nie obejmuje z∏amania koÊci nosa) 2
4. wyci´cie ˝uchwy 3
5. rekonstrukcja stawu skroniowo-˝uchwowego 3
6. operacja odbarczajàca kregos∏up szyjny piersiowy l´dêwiowy 4
7. inne operacje kregos∏upa 3
8. pierwotne usztywnienie (artrodeza) stawu kr´gos∏upa szyjnego 4
9. pierwotne usztywnienie (artrodeza) innego stawu kr´gos∏upa 3
10. korekcja deformacji kr´gos∏upa za pomocà wszczepianych urzàdzeƒ mechanicznych 4
11. odbarczenia /unieruchomienie z∏amania kr´gos∏upa metodà otwartà 3
12. ca∏kowita rekonstrukcja kciuka 3
13. ca∏kowita rekontrukcja przodostopia 3
14. ca∏kowita rekontrukcja tylostopia 3
15. operacyjne umieszczenie endoprotezy koÊci 3
16. ca∏kowite/cz´Êciowe wyci´cie koÊci 2
17. otwarte chirurgiczne z∏amanie koÊci 2
18. nastawienie z∏amania koÊci ze stabilizacjà wewn´trznà lub zewn´trznà 2
19. operacyjna stabilizacja oddzielonej nasady koÊci 2
20. endoprotezoplastyka stawów 3
21. usztywnienie (artrodeza) stawów innych ni˝ wymienione powy˝ej 2
22. operacyjne nastawienie urazowego zwichni´cia stawu 1
23. inne operacje dotyczàce struktur oko∏ostawowych 2

Inne
1. reimplantacja narzàdu 4
2. amputacja koƒczyny górnej na wysokoÊci ramienia 3
3. amputacja r´ki na wysokoÊci nadgarstka 2
4. amputacja koƒczyny dolnej na wysokoÊci uda 2
5. amputacja koƒczyny dolnej na poziomie podudzia i stopy 2
6. amputacja palucha 2
7. amputacja palców 1
8. ca∏kowita amputacja koƒczyny z wy∏uszczeniem w stawie 4
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