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WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ 
GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA  

NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Postanowienia niniejszych Warunków Umowy Dodatkowej Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Operacji Chirurgicznych (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 
otrzymują następujące znaczenia:
1.  Choroba – stan organizmu powodujący złe samopoczucie, a danego złego samopoczucia nie można powiązać z krótkotrwałym, przejściowym 

uwarunkowaniem psychologicznym lub bytowym, lecz z dolegliwościami wywołanymi przez zmiany strukturalne lub zmienioną czynność organizmu. 
Przez dolegliwości rozumie się doznania, które są wynikiem nieprawidłowych zmian struktury organizmu lub zaburzeń regulacji funkcji narządów;

2.  Nieszczęśliwy Wypadek – nagłe, zewnętrzne, niezależne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego zdarzenie będące bezpośrednią i jedyną 
przyczyną fizycznych obrażeń ciała u Ubezpieczonego, niemające bezpośredniego lub pośredniego źródła w jakimkolwiek fizycznym lub psychicznym 
schorzeniu Ubezpieczonego. Za Nieszczęśliwy Wypadek nie uważa się zawału, wylewu krwi, udaru, zatrucia oraz wszelkich innych chorób lub infekcji  
(w tym występujących nagle);

3.  Operacja Chirurgiczna – zabieg chirurgiczny przeprowadzony w związku z Uszkodzeniem Ciała lub Chorobą Ubezpieczonego. Obejmuje tylko 
i wyłącznie przypadki określone w Tabeli Świadczeń;

4.  Tabela Świadczeń – tabela określająca rodzaj operacji i zabiegów chirurgicznych oraz odpowiadające im wysokości Świadczeń wyrażone jako wartość 
procentowa Sumy Ubezpieczenia, stanowiąca załącznik do Umowy Dodatkowej. Do niniejszych Warunków ma zastosowanie Tabela Świadczeń 
zatwierdzona Uchwałą Nr 2/10/2010 Zarządu Pramerica Życie TUR SA z dnia 20 października 2010 r.;

5.  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;

6. Uszkodzenie Ciała – fizyczne obrażenie ciała Ubezpieczonego będące następstwem Nieszczęśliwego Wypadku.

ZDARZENIE UBEZPIECZENIOWE
§ 3
Zdarzeniem ubezpieczeniowym objętym ochroną w ramach Umowy Dodatkowej jest Operacja Chirurgiczna Ubezpieczonego mająca miejsce w okresie 
odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA.

OKRES TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAMERICA ŻYCIE TUiR SA
§ 4
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 okresie pierwszych 3 miesięcy od daty objęcia ochroną ubezpieczeniową  
z tytułu Umowy Dodatkowej odpowiedzialność Pramerica Życie TUiR SA ograniczać się będzie wyłącznie do zdarzeń powstałych na skutek Nieszczęśliwego 
Wypadku, który miał miejsce w okresie odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA.

2.  W przypadku podwyższenia Sumy Ubezpieczenia w trakcie obowiązywania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialność Pramerica Życie TUiR SA  
w terminie 3 miesięcy od daty dokonania takiej zmiany ogranicza się do Sumy Ubezpieczenia obowiązującej przed tą datą, z wyjątkiem zdarzeń  
powstałych na skutek Nieszczęśliwego Wypadku, który miał miejsce w powyższym okresie.

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. 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAMERICA ŻYCIE TUiR SA
§ 5
1. Pramerica Życie TUiR SA wolna jest od odpowiedzialności z tytułu niniejszej Umowy Dodatkowej w przypadkach Operacji Chirurgicznych:
  a)  które zostały zalecone Ubezpieczonemu lub o których postanowiono przed dniem objęcia go ochroną ubezpieczeniową z tytułu Umowy 

Dodatkowej;
  b)  których przyczyny zostały zdiagnozowane lub były leczone u Ubezpieczonego przed dniem objęcia go ochroną ubezpieczeniową z tytułu 

Umowy Dodatkowej;
  c)  które są następstwem Nieszczęśliwego Wypadku mającego miejsce przed dniem objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową przez 

Pramerica Życie TUiR SA.
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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: listy osób ubezpieczonych w ramach Poprzedniej umowy ubezpieczenia grupowego, wraz z okresem obejmowania ochroną 
poszczególnych osób ubezpieczonych, zakresu ochrony (w tym tabeli operacji chirurgicznych), wraz z wysokościami sum ubezpieczenia i potwierdzenia 
rezygnacji z Poprzedniej umowy ubezpieczenia grupowego:

  a)  okres ograniczenia odpowiedzialności, o którym mowa w § 4 ust. 1 pomniejszony zostanie o liczbę miesięcy ubezpieczenia w ramach Poprzedniej 
umowy ubezpieczenia grupowego, o ile dana Operacja Chirurgiczna znajdowała się w zakresie ochrony w Poprzedniej umowie ubezpieczenia 
grupowego. W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego w okresie ograniczenia odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA zostanie 
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 § 5 ust. 1. a) i b) zostają zniesione, o ile Choroba będąca podstawą do przeprowadzenia 
Operacji Chirurgicznej wystąpiła lub z powodu której było rozpoczęte postępowanie diagnostyczno-lecznicze w okresie objęcia ochroną  
z tytułu Poprzedniej umowy ubezpieczenia grupowego, a dana Operacja Chirurgiczna znajdowała 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 nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Umowy Dodatkowej w przypadkach określonych w § 18 Ogólnych Warunków Grupowego 
Ubezpieczenia na Życie oraz jeżeli Operacja Chirurgiczna wynika lub jest następstwem:

  a) próby samobójstwa Ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własne życzenie, niezależnie od stanu jego poczytalności;
  b) leczenia wad wrodzonych lub schorzeń wynikających z wad wrodzonych;
  c) chirurgii plastycznej lub kosmetycznej, z wyjątkiem likwidacji skutków Nieszczęśliwych Wypadków objętych niniejszą Umową Dodatkową;
  d)  pozostawania Ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków 

odurzających (z wyjątkiem środków zażywanych zgodnie z zaleceniem lekarza);
  e) chorób powstałych w wyniku zakażenia wirusem HIV;
  f )  popełnienia przez Ubezpieczonego czynu noszącego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa, a także w wyniku stawiania oporu podczas 

zatrzymania lub aresztowania;
  g) promieniowania jądrowego lub stosowania energii jądrowej;
  h) pełnienia służby wojskowej w jakimkolwiek kraju lub uczestnictwa w operacjach sił zbrojnych.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
§ 6
1.  W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego zdefiniowanego w § 3 Pramerica Życie TUiR SA wypłaci Ubezpieczonemu, zgodnie z Tabelą Świadczeń, 

niezależnie od innych Świadczeń należnych z tytułu Umowy ubezpieczenia, Świadczenie z tytułu Operacji Chirurgicznej. Postawą do wyznaczenia 
wysokości Świadczenia jest  Suma Ubezpieczenia aktualna na datę przeprowadzenia Operacji Chirurgicznej.

2.  Niezależnie od liczby Operacji Chirurgicznych przeprowadzonych w ciągu kolejnych 12 miesięcy, jeżeli konieczność przeprowadzenia Operacji 
Chirurgicznych wynikała z tej samej przyczyny, tj. tej samej Choroby lub tego samego Nieszczęśliwego Wypadku, Pramerica Życie TUiR SA wypłaci 
Świadczenie wyłącznie za jedną Operację Chirurgiczną, za którą zgodnie z Tabelą Świadczeń należne jest najwyższe Świadczenie.

3.  Jeżeli w ciągu 3 kolejnych dni Ubezpieczony zostanie poddany więcej niż jednej Operacji Chirurgicznej, Pramerica Życie TUiR SA wypłaci Świadczenie  
za jedną Operację Chirurgiczną, za którą zgodnie z Tabelą Świadczeń należne jest najwyższe Świadczenie.

4.  Wypłata Świadczenia nastąpi po otrzymaniu i zaakceptowaniu przez Pramerica Życie TUiR SA kompletu dokumentów niezbędnych do ustalenia 
odpowiedzialności Pramerica Życie TUiR SA.

5. Dokumenty niezbędne do wykonania zobowiązań z tytułu Umowy Dodatkowej Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Operacji Chirurgicznych:
  a) zgłoszenie roszczenia;
  b) kopia dowodu tożsamości Ubezpieczonego;
  c) kopia dokumentacji medycznej Ubezpieczonego (np. kopia historii choroby, opisy wyników badań, opisy operacji);
  d)  dokument opisujący okoliczności wypadku wydany przez organ prowadzący postępowanie (np. policja, prokuratura), jeśli jest w posiadaniu 

wnioskującego;
  e) inne uzasadnione dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia na wniosek Pramerica Życie TUiR SA. 
6.  Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo instytucję, która wydała dokument, lub osoby 

upoważnione przez Pramerica Życie TUiR SA.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 7
1.  Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszymi Warunkami podlegają uregulowaniom OWU, Specyfikacji Polisy oraz właściwym przepisom obowiązującego 

prawa.
2.  Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Operacji Chirurgicznych zostały zatwierdzone Uchwałą Nr 7/06/2011 

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