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WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ 
GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA  

NA WYPADEK LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Postanowienia niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Leczenia Specjalistycznego (zwanych dalej Warunkami) 
stanowią rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie (zwanych  
dalej OWU). 

DEFINICJE
§ 2
Użytym w niniejszych Warunkach określeniom nadaje się znaczenie przyjęte w OWU. Na potrzeby niniejszych Warunków wymienione poniżej terminy mają 
następujące znaczenia:
1.  Leczenie Specjalistyczne – proces związany z  przeprowadzeniem jednej z  wymienionych w  § 3 procedur leczenia Ubezpieczonego, niezbędny 

z medycznego punktu widzenia dla przywrócenia prawidłowej czynności chorego układu lub narządu, wykonany w trakcie pobytu Ubezpieczonego 
w szpitalu na terenie Polski;

2.  Umowa Dodatkowa – Umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie niniejszych Warunków łącznie z  Umową Podstawową lub w  trakcie jej 
obowiązywania jako rozszerzenie Umowy Podstawowej, na podstawie pisemnego wniosku Ubezpieczającego, pod warunkiem zaakceptowania 
powyższego wniosku przez Pramerica Życie TUiR SA.

DEFINICJE ZDARZEŃ OBJĘTYCH OCHRONĄ W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY DODATKOWEJ
§ 3
1.  Ablacja – zabieg wykonywany za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu leczenia zaburzeń rytmu serca;
2.  Chemioterapia – systemowe leczenie choroby nowotworowej za pomocą przynajmniej jednego leku przeciwnowotworowego z grupy leków L według 

klasyfikacji ATC podanego drogą pozajelitową;
3.  Wszczepienie Kardiowertera/Defibrylatora – wszczepienie Ubezpieczonemu, który ma poważne zaburzenia rytmu pochodzenia komorowego 

lub epizody nagłego zatrzymania krążenia, urządzenia elektronicznego z funkcją detekcyjną i defibrylacyjną;
4.  Radioterapia – leczenie choroby nowotworowej za pomocą promieniowania jonizującego;
5.  Wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora) – wszczepienie do ciała Ubezpieczonego urządzenia elektronicznego 

służącego do pobudzania rytmu serca;
6.  Terapia interferonowa – podawanie drogą pozajelitową interferonu, jako metoda leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C.

ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE
§ 4
Zdarzeniem ubezpieczeniowym objętym ochroną w  ramach niniejszej Umowy Dodatkowej jest Leczenie Specjalistyczne dotyczące Ubezpieczonego,  
pod warunkiem że rozpoczęło się ono i miało miejsce w okresie odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA.

OKRES TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAMERICA ŻYCIE TUiR SA
§ 5
1.  Odpowiedzialność Pramerica Życie TUiR SA rozpoczyna się od dnia objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy Dodatkowej, 

z zastrzeżeniem że w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego w terminie 3 miesięcy od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową z tytułu 
Umowy Dodatkowej odpowiedzialność Pramerica Życie TUiR SA ogranicza się do 10% Sumy Ubezpieczenia z tytułu Leczenia Specjalistycznego określonej 
w Specyfikacji Polisy.

2.  W  przypadku podwyższenia Sumy Ubezpieczenia w  trakcie obowiązywania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialność Pramerica Życie TUiR SA 
w zakresie ubezpieczenia na wypadek Leczenia Specjalistycznego w terminie 3 miesięcy od daty takiej zmiany ogranicza się wyłącznie do wysokości  
Sumy Ubezpieczenia obowiązującej przed datą zmiany.

3.  Odpowiedzialność Pramerica Życie TUiR SA wygasa z chwilą rozwiązania Umowy Podstawowej lub Umowy Dodatkowej, jednak nie później niż z końcem 
Miesiąca Polisowego, w którym Ubezpieczony ukończy 65 lat, chyba że Specyfikacja Polisy stanowi inaczej.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAMERICA ŻYCIE TUiR SA
§ 6
1. Pramerica Życie TUiR SA wolna jest od odpowiedzialności z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej w przypadkach Leczenia Specjalistycznego:

  a)  które zostało zalecone Ubezpieczonemu lub o  którym postanowiono przed dniem objęcia go ochroną ubezpieczeniową z  tytułu Umowy 
Dodatkowej;

  b) którego przyczyny zostały zdiagnozowane lub były leczone u Ubezpieczonego przed dniem zawarcia Umowy Dodatkowej.
2.  W odniesieniu do osób, które bezpośrednio przed przystąpieniem do niniejszej Umowy Dodatkowej były objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach 

Poprzedniej umowy ubezpieczenia grupowego i pod warunkiem dostarczenia do Pramerica Życie TUiR SA przed datą wejścia w życie niniejszej Umowy 
Dodatkowej potwierdzonej przez pracodawcę listy tych osób, wraz z zakresem ochrony (w tym listy jednostek leczenia specjalistycznego), wysokościami 
sum ubezpieczenia i  okresem obejmowania poszczególnych osób ochroną, oraz potwierdzenia rezygnacji z  Poprzedniej umowy ubezpieczenia 
grupowego:

  a)  okres ograniczenia odpowiedzialności, o którym mowa w § 5 ust. 1, pomniejszony zostanie o liczbę miesięcy ubezpieczenia w ramach Poprzedniej 
umowy ubezpieczenia grupowego, o ile dane Leczenie Specjalistyczne znajdowało się w zakresie ochrony w Poprzedniej umowie ubezpieczenia 
grupowego. W  przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w  okresie ograniczenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA zostanie 
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wypłacone świadczenie równe niższej z kwot: kwoty świadczenia należnej z tytułu Poprzedniej umowy ubezpieczenia grupowego albo z tytułu 
niniejszej Umowy Dodatkowej;

  b)  ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w § 6 ust. 1, zostają zniesione, o ile przyczyny Leczenia Specjalistycznego zaistniały w okresie 
objęcia ochroną z  tytułu Poprzedniej umowy ubezpieczenia grupowego, a dane Leczenie Specjalistyczne znajdowało się w zakresie ochrony 
w  Poprzedniej umowie ubezpieczenia grupowego. W  przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Pramerica Życie TUiR SA wypłaci 
świadczenie równe niższej z kwot: kwoty świadczenia należnej z tytułu Poprzedniej umowy ubezpieczenia grupowego albo z tytułu niniejszej 
Umowy Dodatkowej.

3. Pramerica Życie TUiR SA ma prawo do odmowy wypłaty świadczenia, jeżeli Ubezpieczony:
  a)  nie poddał się opiece lekarskiej, leczeniu lub zaleceniom lekarza w celu zapobieżenia przeprowadzenia Leczenia Specjalistycznego lub w celu 

złagodzenia objawów związanych z możliwością przeprowadzenia Leczenia Specjalistycznego;
  b)  nie umożliwił Pramerica Życie TUiR SA uzyskania informacji dotyczących okoliczności przeprowadzenia u  niego Leczenia Specjalistycznego, 

szczególnie od lekarza, pod którego opieką pozostawał lub nadal pozostaje.
4.  Pramerica Życie TUiR SA wolna jest od odpowiedzialności z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej w przypadkach określonych w § 18 Ogólnych Warunków 

Grupowego Ubezpieczenia na Życie oraz jeżeli Leczenie Specjalistyczne spowodowane było bezpośrednio lub pośrednio:
  a)  poddaniem się przez Ubezpieczonego eksperymentowi medycznemu lub zabiegowi o  charakterze medycznym, przeprowadzonemu poza 

kontrolą lekarza lub innych osób uprawnionych;
  b)  próby samobójstwa Ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własne życzenie, niezależnie od stanu jego poczytalności;
  c)  wadami wrodzonymi i schorzeniami będącymi ich skutkiem.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
§ 7
1.  W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego Pramerica Życie TUiR SA wypłaci Ubezpieczonemu Świadczenie stanowiące Sumę Ubezpieczenia 

w wysokości określonej w Specyfikacji Polisy, aktualnej w dniu:
  a) podania pierwszej dawki leku w przypadku chemioterapii, radioterapii, terapii interferonowej;
  b) podania pierwszej dawki promieniowania jonizującego;
  c) wszczepienia kardiowertera/defibrylatora, rozrusznika serca;
  d) wykonania ablacji.
2.  W  razie zajścia kolejnego zdarzenia ubezpieczeniowego zakres ochrony ubezpieczeniowej z  tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej będzie 

zredukowany o Leczenie Specjalistyczne, z tytułu którego Ubezpieczony otrzymał Świadczenie, oraz o Leczenie Specjalistyczne pozostające w związku  
przyczynowo-skutkowym.

§ 8
1.  Wypłata Świadczenia nastąpi po otrzymaniu i  zaakceptowaniu przez Pramerica Życie TUiR SA kompletu dokumentów niezbędnych do ustalenia 

odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA zgodnie z warunkami Umowy Dodatkowej. 
2.  Dokumenty niezbędne do wykonania zobowiązań z tytułu Umowy Dodatkowej Grupowego Ubezpieczenia na wypadek Leczenia Specjalistycznego:
  a) zgłoszenie roszczenia;
  b) kopia dowodu tożsamości Ubezpieczonego;
  c) kopia dokumentacji medycznej dotyczącej danego zdarzenia;
  d) inne uzasadnione dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia na wniosek Pramerica Życie TUiR SA.
3.  W  trakcie postępowania wszczętego w  związku ze zgłoszeniem zdarzenia ubezpieczeniowego Pramerica Życie TUiR SA ma prawo do zlecenia 

przeprowadzenia badania lekarskiego Ubezpieczonego. Badania będą przeprowadzone na koszt Pramerica Życie TUiR SA. W  przypadku odmowy 
poddania się badaniom Pramerica Życie TUiR SA może uchylić się od wypłaty Świadczenia z tytułu Umowy Dodatkowej.

4.  Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z  oryginałem przez notariusza albo instytucję, która wydała dokument, lub osobę 
upoważnioną przez Pramerica Życie TUiR SA.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9
1.  Wszelkie sprawy nieuregulowane Umową Dodatkową podlegają uregulowaniom Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie, Specyfikacji 

Polisy oraz właściwym przepisom obowiązującego prawa.
2.  Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej Grupowego Ubezpieczenia na wypadek Leczenia Specjalistycznego zostały zatwierdzone Uchwałą Nr 7/06/2011 

Zarządu Pramerica Życie TUiR SA z dnia 29 czerwca 2011 r. i wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2011 r.

Prezes Zarządu
Pramerica Życie TUiR SA

Członek Zarządu 
Pramerica Życie TUiR SA

Beata Andruszkiewicz Helena Gosk


