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Postanowienia ogólne
§ 1

Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowe-
go ubezpieczenia z Kartą apteczną, zawieranych jako umowy ubezpie-
czenia dodatkowego do umów wskazanego przez PZU Życie SA ubez-
pieczenia indywidualnie kontynuowanego, zwanego ubezpieczeniem 
podstawowym.

§ 2
1. Użyte w ogólnych warunkach ubezpieczenia określenia oznaczają:

1) apteka – podmiot, należący do sieci aptek wskazanej w Regu-
laminie Karty aptecznej, stanowiącym załącznik nr 1 do niniej-
szych ogólnych warunków ubezpieczenia, w którym można do-
konać bezgotówkowego odbioru produktów legitymując się Kartą  
apteczną,

2) dokument ubezpieczenia – dokument potwierdzający zawarcie 
umowy pomiędzy ubezpieczającym a PZU Życie SA oraz warunki 
tej umowy, taki jak polisa, indywidualne potwierdzenie itp.,

3) Karta apteczna – karta będąca dowodem uprawnienia do bezgo-
tówkowego odbioru produktów w aptece; zasady jej funkcjonowania 
opisane są w Regulaminie Karty aptecznej, stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia,

4) leczenie szpitalne – trwające nieprzerwanie dłużej niż 3 dni, spo-
wodowane nieszczęśliwym wypadkiem stacjonarne, całodobowe 
leczenie stanów nagłych, w których odroczenie w czasie pomocy 
medycznej może skutkować utratą zdrowia albo życia oraz lecze-
nie stanów, w których nie można uzyskać celu leczniczego pod-
czas leczenia ambulatoryjnego,

5) nieszczęśliwy wypadek – niezależne od woli i stanu zdrowia 
ubezpieczonego, gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną ze-
wnętrzną, będące wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarze-
nia objętego odpowiedzialnością PZU Życie SA,

6) operacja chirurgiczna – zabieg chirurgiczny, wykonany w pla-
cówce medycznej przez lekarza o specjalności zabiegowej,  
w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, niezbęd-
ny z medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniej-
szenia objawów choroby lub urazu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 pkt 2; 
Wyróżnia się następujące rodzaje operacji chirurgicznych:
a) operacja chirurgiczna metodą otwartą – zabieg chirurgiczny 

polegający na otwarciu jam ciała, zamkniętych przestrzeni lub 
światła narządów wewnętrznych połączony z czynnościami, 
określonymi w terminologii medycznej jako rękoczyny, we-
wnątrz wyżej wymienionych struktur,

b) operacja chirurgiczna metodą endoskopową – zabieg chi-
rurgiczny polegający na takim otwarciu jam ciała, zamkniętych 
przestrzeni lub narządów wewnętrznych, które uniemożliwia 
czynności, określone w terminologii medycznej jako rękoczy-
ny, wewnątrz wyżej wymienionych struktur,

c) operacja chirurgiczna metodą zamkniętą – zabieg chirur-
giczny bez otwierania jam ciała, zamkniętych przestrzeni lub 
światła narządów wewnętrznych (zabiegi przezskórne, prze-
znaczyniowe, z użyciem endoskopu).

Jeżeli w Wykazie Operacji Chirurgicznych, o którym mowa w § 4 
ust. 1 pkt 2, nie jest sprecyzowane, jaką metodą dana operacja 
chirurgiczna jest wykonywana, PZU Życie SA ponosi odpowie-
dzialność za operację chirurgiczną wykonaną metodą otwartą lub 
endoskopową.

7) produkty – produkty lecznicze i inne, oferowane i dostępne w ap-
tece,

8) szpital – zakład lecznictwa zamkniętego przeznaczony do udziela-
nia świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego,

9) świadczeniodawca – podmiot, który zawarł z PZU Życie SA umo-
wę o współpracy w zakresie Kart aptecznych, dotyczącą organi-
zacji bezgotówkowego odbioru produktów w aptece za pomocą 
Karty aptecznej,

10) usunięcie – całkowite usunięcie narządu, struktury ciała lub zmia-
ny patologicznej,

11) wiek ubezpieczonego – wiek ubezpieczonego określony jako 
różnica lat pomiędzy aktualnym rokiem kalendarzowym a rokiem 
urodzenia ubezpieczonego,

12) wycięcie – częściowe lub całkowite wycięcie tkanki, narządu, 
struktury ciała lub zmiany patologicznej,

13) zmiana – patologiczny rozrost komórek danej tkanki, narządu lub 
układu.

2. Jeżeli niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia nie stanowią odmien-
nie, określenia, które zostały zdefiniowane w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia podstawowego, używane są w niniejszych ogólnych 
warunkach ubezpieczenia w takim samym znaczeniu.

_______________________________________________________________

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
§ 3

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie ubezpieczonego.

§ 4
1. Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u ubezpieczonego nastę-

pujących zdarzeń w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA:
1) leczenie szpitalne następstw nieszczęśliwego wypadku, z zastrze-

żeniem § 6 ust. 1 i 3,
2) wykonanie operacji chirurgicznych wymienionych w Wykazie  

Operacji Chirurgicznych, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych 
ogólnych warunków, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 i 3.

2. PZU Życie SA ponosi odpowiedzialność, jeżeli zdarzenia, o których 
mowa w ust. 1, miały miejsce na terytorium kraju należącego do 
Unii Europejskiej lub na terytorium: Szwajcarii, Norwegii, Islandii,  
Watykanu, Monako, USA, Kanady, Japonii, Australii, Nowej Zelandii.

_______________________________________________________________

Świadczenia z tytułu umowy
§ 5

Świadczeniem jest przyznanie ubezpieczonemu przez PZU Życie SA – po- 
przez wydanie Karty aptecznej – prawa do bezgotówkowego odbioru  
w aptece produktów o wartości:
1) w przypadku leczenia szpitalnego następstw nieszczęśliwego wypad-

ku – 50% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu zajścia nieszczęśli- 
wego wypadku; 

2) w przypadku wykonania operacji chirurgicznej, zgodnie z klasyfikacją 
zawartą w Wykazie Operacji Chirurgicznych:
a) 50% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wykonania operacji  

chirurgicznej – w przypadku operacji chirurgicznej I klasy,
b) 30% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wykonania operacji  

chirurgicznej – w przypadku operacji chirurgicznej II klasy,
c) 10% sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wykonania operacji  

chirurgicznej – w przypadku operacji chirurgicznej III klasy,
z zastrzeżeniem § 20 ust. 1.

§ 6 
1. PZU Życie SA ponosi odpowiedzialność za pierwsze leczenie szpital-

ne spowodowane danym nieszczęśliwym wypadkiem, jeżeli rozpocz-
nie się ono w ciągu 14 dni od dnia zajścia tego nieszczęśliwego wy- 
padku.

2. PZU Życie SA ponosi odpowiedzialność za wykonanie jednej operacji 
chirurgicznej w każdym okresie trwającym kolejne 2 miesiące. Jeżeli  
w tym okresie konieczne jest przeprowadzenie dwóch lub więcej ope-
racji chirurgicznych, PZU Życie SA przyznaje ubezpieczonemu prawo 
do bezgotówkowego odbioru w aptece produktów o wartości najwyż-
szego procentu sumy ubezpieczenia przysługującego za jedną opera-
cję chirurgiczną spośród wykonanych.

3. Przyznanie ubezpieczonemu przez PZU Życie SA prawa do bezgo-
tówkowego odbioru w aptece produktów o wartości równej lub prze-
kraczającej 150% sumy ubezpieczenia, liczonych jako suma procen-
tów sumy ubezpieczenia, powoduje zakończenie odpowiedzialności 
PZU Życie SA.



Zawarcie umowy
§ 7

1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta wraz  
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo w trakcie jej  
trwania.

2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta na rachu-
nek osoby, której wiek nie przekracza 64 lat w roku kalendarzowym,  
w którym przypadnie początek odpowiedzialności PZU Życie SA w sto-
sunku do tej osoby.

3. PZU Życie SA potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowe-
go dokumentem ubezpieczenia.

_______________________________________________________________

Czas trwania umowy
§ 8

1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest: 
1) na okres 1 roku, z tym że jeżeli jest zawierana pomiędzy rocznicami 

polisy ubezpieczenia podstawowego, zostaje zawarta na okres do 
najbliższej rocznicy polisy ubezpieczenia podstawowego albo

2) na okres 3 miesięcy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, umowa ubezpieczenia 

dodatkowego zostanie przedłużona na okres do najbliższej roczni-
cy polisy ubezpieczenia podstawowego na podstawie oświadczenia 
woli ubezpieczającego, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia pod-
stawowego oraz o ile w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie 
zakończyła się odpowiedzialność w umowie ubezpieczenia podstawo- 
wego.

§ 9
Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostanie przedłużona na kolejne 
okresy roczne, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia podstawowego  
i żadna ze stron nie postanowi inaczej, z tym że oświadczenie wyrażają-
ce wolę nieprzedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego na kolejny 
okres powinno być złożone do wiadomości drugiej strony na piśmie na  
30 dni przed upływem okresu, na jaki umowa ubezpieczenia dodatkowe-
go została zawarta.

_______________________________________________________________

Odstąpienie od umowy
§ 10

1. Zasady odstąpienia od umowy ubezpieczenia dodatkowego są zgodne  
z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym, o ile nie zostało 
to odmiennie uregulowane w umowie ubezpieczenia dodatkowego.

2. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje odstą-
pieniem od umowy ubezpieczenia dodatkowego.

3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje od-
stąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego.

_______________________________________________________________

Wypowiedzenie umowy
§ 11

1. Zasady wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego są zgod-
ne z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.

2. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia podstawowego skutkuje wypo-
wiedzeniem umowy ubezpieczenia dodatkowego.

3. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia dodatkowego nie skutkuje wy-
powiedzeniem umowy ubezpieczenia podstawowego.

_______________________________________________________________

Suma ubezpieczenia
§ 12

1. Wysokość sumy ubezpieczenia obowiązującej w umowie ubezpiecze-
nia dodatkowego określona jest w dokumencie ubezpieczenia. 

2. Wysokość sumy ubezpieczenia może zostać obniżona lub podwyż-
szona o kwoty dodatkowe w trybie zmiany umowy obowiązującym  
w ubezpieczeniu podstawowym.

_______________________________________________________________

Składka
§ 13

1. Wysokość składki określa PZU Życie SA w zależności od wysokości sumy 
ubezpieczenia, częstotliwości przekazywania składek oraz taryfy.

2. Wysokość składki obowiązującej w umowie ubezpieczenia dodatko-
wego określona jest w dokumencie ubezpieczenia.

3. Składka jest przekazywana w pełnej wymaganej kwocie wraz ze składką  

za ubezpieczenie podstawowe, za takie same okresy odpowiedzialno-
ści PZU Życie SA, jak w ubezpieczeniu podstawowym.

§ 14
1. Składkę uważa się za przekazaną zgodnie z zasadami przyjętymi  

w ubezpieczeniu podstawowym. Pod pojęciem przekazania składki 
rozumie się jej opłacenie, jeżeli takie pojęcie jest używane w ubezpie-
czeniu podstawowym.

2. Składka należna jest za okres odpowiedzialności PZU Życie SA.

_______________________________________________________________

Początek i koniec odpowiedzialności PZU Życie SA 
§ 15

1. Początek odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczo-
nego przypada w pierwszym dniu miesiąca kalendarzowego i określony 
jest w dokumencie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Jeżeli ubezpieczony jest inną osobą niż ubezpieczający, odpowie-
dzialność PZU Życie SA rozpoczyna się nie wcześniej niż następnego 
dnia po tym, gdy ubezpieczony oświadczył PZU Życie SA, że chce 
skorzystać z zastrzeżenia na jego rzecz ochrony ubezpieczeniowej na 
warunkach określonych w umowie. Oświadczenie powinno obejmo-
wać także wysokość sumy ubezpieczenia.

3. Jeżeli w dniu początku odpowiedzialności PZU Życie SA nie istnieje 
odpowiedzialność w ubezpieczeniu podstawowym, to odpowiedzial-
ność w ubezpieczeniu dodatkowym nie rozpocznie się. 

§ 16
Odpowiedzialność PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego kończy 
się w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
1) zakończenia odpowiedzialności PZU Życie SA w ubezpieczeniu pod-

stawowym,
2) otrzymania przez PZU Życie SA oświadczenia o odstąpieniu przez 

ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia dodatkowego,
3) upływu okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia dodatkowego,
4) rocznicy polisy ubezpieczenia podstawowego przypadającej w roku 

kalendarzowym, w którym wiek ubezpieczonego wynosi 65 lat,
5) upływu czasu trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego w przypad-

ku jej nieprzedłużenia,
6) rozwiązania umowy ubezpieczenia dodatkowego,
7) końca miesiąca, w którym zostało przyznane ubezpieczonemu przez 

PZU Życie SA prawo do bezgotówkowego odbioru w aptece produk-
tów o wartości określonej w § 6 ust. 3.

_______________________________________________________________

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności  
PZU Życie SA

§ 17
PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczo-
nego, jeżeli konieczność leczenia szpitalnego lub wykonania operacji chi-
rurgicznej wynika z:
1) obrażeń i skutków chorobowych powstałych w wyniku nieszczę-

śliwego wypadku, który powstał poza okresem odpowiedzialności  
PZU Życie SA, 

2) obrażeń i skutków chorobowych powstałych w wyniku działań wojen-
nych, katastrof powodujących skażenie promieniotwórcze, chemiczne 
bądź biologiczne oraz czynnego udziału ubezpieczonego w aktach ter-
roru lub masowych rozruchach społecznych,

3) obrażeń powstałych w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia 
przez ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona 
umyślnego przestępstwa,

4) obrażeń powstałych w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy ubez-
pieczony prowadził pojazd:
a) nie mając uprawnień określonych w stosownych przepisach prawa 

do prowadzenia danego pojazdu,
b) będąc w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości, pod 

wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotro-
powych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o prze- 
ciwdziałaniu narkomanii,

5) obrażeń doznanych wskutek przebywania w stanie nietrzeźwości, pod 
wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotro-
powych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciw-
działaniu narkomanii,

6) skutków samookaleczenia lub usiłowania popełnienia przez ubezpie-
czonego samobójstwa,

7) obrażeń doznanych w wyniku uprawiania sportu o ryzykownym cha-
rakterze, takich jak: sporty walki, sporty motorowe i motorowodne, 
sporty lotnicze, wspinaczka wysokogórska i skałkowa, speleologia, 
nurkowanie ze specjalistycznym sprzętem umożliwiającym oddycha-
nie pod wodą, skoki do wody, skoki na linie (ang. bungee jumping)
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oraz udział w wyścigach wszelkiego rodzaju z wyjątkiem biegów 
i pływania.

§ 18
1. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do ubezpie-

czonego, jeżeli konieczność leczenia szpitalnego wynika z zatrucia 
spowodowanego spożyciem alkoholu, użyciem narkotyków, środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych 
w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

2. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu leczenia szpital-
nego w:
1) zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, w szczególności w sana-

toriach, prewentoriach i szpitalach uzdrowiskowych, sanatoryjnych 
oraz rehabilitacyjno-uzdrowiskowych, 

2) oddziałach dziennych
oraz takich zakładach opieki zdrowotnej, które nie są przeznaczone 
do udzielania świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego.

§ 19
1. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu operacji chirur-

gicznej:
1) której konieczność przeprowadzenia powstała w wyniku obrażeń 

i skutków chorobowych doznanych w wyniku reakcji termojądro-
wych, wybuchu nuklearnego, oddziaływania odpadów nuklearnych, 
działania promieniowania radioaktywnego lub jonizującego,

2) w której ubezpieczony był dawcą organów lub narządów,
3) kosmetycznej lub plastycznej, z wyjątkiem operacji chirurgicznej 

niezbędnej do usunięcia następstw nieszczęśliwych wypadków za-
istniałych lub choroby nowotworowej wykrytej w okresie odpowie-
dzialności PZU Życie SA,

4) przeprowadzonej w celu antykoncepcyjnym,
5) zmniejszenia lub powiększenia piersi oraz zmiany płci,
6) implantowania zębów,
7) wykonanej w celach diagnostycznych,
8) związanej z usunięciem ciał obcych metodą endoskopową.

2. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu operacji chirur-
gicznych będących następstwem chorób, które:
1) nie wystąpiły u ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności  

PZU Życie SA w stosunku do ubezpieczonego albo
2) były następstwem chorób lub stanów, które nie wystąpiły u ubez-

pieczonego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA w stosunku 
do ubezpieczonego.

§ 20
1. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do ubezpie-

czonego z tytułu operacji chirurgicznych przeprowadzonych w okresie 
karencji, tj. w okresie 3 miesięcy licząc od początku odpowiedzialności 
w stosunku do ubezpieczonego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. PZU Życie SA nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do ubezpie-
czonego w zakresie kwoty dodatkowej sumy ubezpieczenia z tytułu 
operacji chirurgicznych przeprowadzonych w okresie karencji, tj. okre-
sie 3 pierwszych miesięcy obowiązywania podwyższonej sumy ubez-
pieczenia, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Karencji nie stosuje się, jeżeli konieczność przeprowadzenia operacji 
chirurgicznej wynika z nieszczęśliwego wypadku.

_______________________________________________________________

Uprawnieni do świadczenia
§ 21

Prawo do świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego lub wykonanej opera-
cji chirurgicznej przysługuje ubezpieczonemu.

_______________________________________________________________

Wykonanie zobowiązań
§ 22

Roszczenie o wykonanie zobowiązania może zostać zgłoszone:
1) po wykonaniu operacji chirurgicznej,

2) po zakończeniu leczenia szpitalnego,
3) w trakcie leczenia szpitalnego – po 30. lub 60. dniu tego leczenia.

§ 23
1. Wnioskujący o wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy ubez-

pieczenia dodatkowego składa do PZU Życie SA:
1) zgłoszenie roszczenia,
2) w przypadku leczenia szpitalnego:

a) dokument potwierdzający zajście nieszczęśliwego wypadku 
i jego datę,

b) kartę informacyjną leczenia szpitalnego – w przypadku, o któ-
rym mowa w § 22 pkt 2,

c) dokument potwierdzający leczenie szpitalne, wydany przez leka-
rza prowadzącego – w przypadku, o którym mowa w § 22 pkt 3,

3) w przypadku wykonania operacji chirurgicznej – kartę informacyjną 
z placówki medycznej (z podanym numerem statystycznym ope-
racji chirurgicznej ustalonym według Międzynarodowej Klasyfikacji 
Procedur Medycznych) albo zaświadczenie o przebyciu operacji 
chirurgicznej na odpowiednim formularzu PZU Życie SA – na koszt 
ubezpieczonego,

4) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszcze-
nia – na życzenie PZU Życie SA.

2. W przypadku wykonania operacji chirurgicznej lub leczenia szpital-
nego na terytorium kraju, o którym mowa w § 4 ust. 2 – innym niż  
Rzeczpospolita Polska, wnioskujący dostarcza dokumenty, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przetłumaczone na język polski przez tłuma-
cza przysięgłego.

3. PZU Życie SA decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie dokumen-
tacji, o której mowa w ust. 1 i 2.

§ 24
Prawo do świadczenia z tytułu leczenia szpitalnego przysługuje, o ile 
z medycznego punktu widzenia istnieje normalny związek przyczyno-
wo-skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a leczeniem szpi- 
talnym.

§ 25
1. Świadczenie realizowane jest w formie jednorazowego przyznania 

ubezpieczonemu przez PZU Życie SA prawa do bezgotówkowego od-
bioru produktów w aptece poprzez wydanie Karty aptecznej, z zastrze-
żeniem ust. 2.

2. W przypadku:
1) rozwiązania umowy o współpracy w zakresie Kart aptecznych za-

wartej przez PZU Życie SA ze świadczeniodawcą, 
2) trwałego braku możliwości bezgotówkowego odbioru produktów  

w aptece z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy (likwi-
dacja bądź upadłość świadczeniodawcy),

świadczenie realizowane jest jednorazowo w formie pieniężnej w peł-
nej należnej kwocie.

_______________________________________________________________

Postanowienia końcowe
§ 26

W sprawach nieuregulowanych w ogólnych warunkach mają zastoso-
wanie ogólne warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy kodeksu 
cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne 
przepisy prawa.

§ 27
1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwa-

łą nr UZ/482/2008 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 
na Życie SA z dnia 22 grudnia 2008 roku, ze zmianami zatwierdzo-
nymi uchwałą nr UZ/145/2009 Zarządu Powszechnego Zakładu 
Ubezpieczeń na Życie SA z dnia 14 maja 2009 roku oraz uchwałą  
nr UZ/19/2011 Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń na  
Życie SA z dnia 24 stycznia 2011 roku.

2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia wchodzą w życie z dniem  
1 kwietnia 2011 roku.

PZUŻ 7457/2

Dariusz Krzewina
Prezes Zarządu 
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 
na Życie Spółka Akcyjna

Rafał Grodzicki
Wiceprezes Zarządu 

Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 
na Życie Spółka Akcyjna



Regulamin Karty aptecznej
Załącznik nr 1 do ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia  
z Kartą apteczną
_______________________________________________________________
Postanowienia ogólne

§ 1
Niniejszy Regulamin określa zasady aktywacji i użytkowania Karty aptecznej.

§ 2
Użyte w regulaminie Karty aptecznej określenia oznaczają:
1) apteka DOZ – apteka należąca do sieci aptek „Dbam o Zdrowie”, pod 

warunkiem że akceptuje Kartę apteczną,
2) data ważności – ostatni dzień miesiąca przypadającego po upływie trzech 

lat, licząc od końca miesiąca, w którym wydana została Karta apteczna,
3) dzień/miesiąc wydania – dzień/miesiąc, w którym Karta apteczna zo-

stała nadana przez PZU Życie SA na pocztę,
4) duplikat Karty aptecznej – wydana w miejsce zablokowanej Karty 

aptecznej karta, mająca takie same cechy, co Karta apteczna, z tym 
że data ważności jest ta sama, co data ważności Karty aptecznej,  
a limit jest pomniejszony o wartość odebranych produktów za pomocą 
Karty aptecznej bądź duplikatu Karty aptecznej,

5) limit – wartość produktów, w jakiej ubezpieczonemu w ramach ubez-
pieczenia PZU Życie SA zostało przyznane prawo do ich bezgotówko-
wego odbioru w aptece DOZ.

§ 3
Karta apteczna nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym ani  
instrumentem pieniądza elektronicznego, ani też kartą płatniczą.

§ 4
1. Karta apteczna służy do bezgotówkowego odbioru produktów w tych 

aptekach DOZ, które akceptują Karty apteczne w ramach realizacji 
świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia.

2. Aktualny wykaz aptek akceptujących Karty apteczne jest dostęp-
ny na Infolinii Grupy PZU oraz znajduje się na stronie internetowej 
www.doz.pl i www.pzu.pl. 

_______________________________________________________________

Wydanie Karty aptecznej
§ 5

Wraz z wydaniem Karty aptecznej PZU Życie SA przekazuje ubezpieczo-
nemu informację o dacie jej wydania oraz o sposobie jej aktywacji.

_______________________________________________________________

Status Karty aptecznej
§ 6

1. Wydana ubezpieczonemu Karta apteczna jest oznaczoną numerem 
identyfikacyjnym, posiadającą pasek magnetyczny i kod paskowy kar-
tą na okaziciela i jest nieaktywna.

2. Wydanej Karcie aptecznej przypisane są: data ważności oraz limit.
3. W celu aktywacji Karty aptecznej ubezpieczony niezwłocznie po jej 

otrzymaniu dzwoni na Infolinię Grupy PZU. Aktywacji Karty aptecznej 
dokonuje się na podstawie danych osobowych ubezpieczonego oraz 
numeru identyfikacyjnego Karty aptecznej. Karta apteczna jest aktyw-
na najpóźniej w dniu następnym.

4. Karta apteczna traci ważność w dniu zaistnienia jednej z okoliczności:
1) bezgotówkowego odbioru produktów o wartości limitu,
2) upływu daty ważności, 
3) zablokowania Karty aptecznej zgodnie z § 8.

_______________________________________________________________

Zasady użytkowania Karty aptecznej
§ 7

1. Ubezpieczony ma prawo do dysponowania aktywną Kartą apteczną,  
w tym do oddania jej w użytkowanie dowolnej osobie (użytkownik).

2. W celu bezgotówkowego odbioru produktów w aptece DOZ należy 
okazać aktywną Kartę apteczną.

3. Bezgotówkowy odbiór produktów w aptece DOZ powoduje zmniej-
szenie limitu. Informację o wartości pozostałego limitu uzyskuje się  
w aptece DOZ oraz na Infolinii Grupy PZU.

4. Bezgotówkowy odbiór produktów za pomocą Karty aptecznej można łą-
czyć z zakupami w aptece DOZ. Oznacza to w szczególności, że wartość 
produktu przekraczającą limit finansuje odbiorca z własnych środków.

5. Karta apteczna nie podlega wymianie na gotówkę. Oznacza to 
w szczególności, że w przypadku bezgotówkowego odbioru produk-
tów o wartości niższej niż pozostały limit, nie ma możliwości zamiany 
pozostałego limitu na gotówkę.

6. Produkt odebrany za pomocą Karty aptecznej nie podlega zwrotowi,  
z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 i ust. 3.

7. W przypadku trwałej niemożności bezgotówkowego odbioru produk-
tów za pomocą Karty aptecznej wskutek braku możliwości realizacji 
świadczenia z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy (w tym 
jego likwidacji lub upadłości), ubezpieczony otrzymuje środki pienięż-
ne, będące równowartością niewykorzystanego limitu. 

8. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty aptecznej 
ubezpieczony powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt dzwoniąc na  
Infolinię Grupy PZU.

_______________________________________________________________

Blokada Karty aptecznej
§ 8

1. Karta apteczna blokowana jest w przypadku:
1) gdy po 30 dniach, licząc od dnia wydania Karty aptecznej Infolinia 

Grupy PZU uzyska informację o nieotrzymaniu przez ubezpieczo-
nego Karty aptecznej z przyczyn niezależnych od PZU Życie SA,

2) zgłoszenia przez ubezpieczonego Infolinii Grupy PZU utraty, znisz-
czenia lub uszkodzenia Karty aptecznej uniemożliwiających jej 
użytkowanie.

2. Blokada Karty aptecznej dokonywana jest najpóźniej w następnym dniu 
po uzyskaniu przez Infolinię Grupy PZU informacji, o których mowa  
w ust. 1 pkt. 1 i 2. Blokada Karty aptecznej jest nieodwracalna.

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, PZU Życie SA nie odpowiada 
za nieuprawniony bezgotówkowy odbiór produktów, który nastąpił przed 
zgłoszeniem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Karty aptecznej.

_______________________________________________________________

Wydanie duplikatu Karty aptecznej
§ 9

1. W sytuacji, o której mowa w § 8, ubezpieczonemu niezwłocznie po 
zablokowaniu zostanie wydany duplikat Karty aptecznej z limitem po-
zostałym w chwili dokonania blokady.

2. Duplikat Karty aptecznej oznaczony jest nowym numerem identyfikacyj-
nym i jest nieaktywny. Aktywacji należy dokonać zgodnie z § 6 ust. 3.

_______________________________________________________________

Reklamacje
§ 10

1. Reklamacje związane z użytkowaniem Karty aptecznej, w szczególno-
ści w przypadku braku możliwości bezgotówkowego odbioru produk-
tów za pomocą aktywnej Karty aptecznej, ubezpieczony lub użytkow-
nik zgłaszają na Infolinię Grupy PZU.

2. Reklamacje produktów z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego 
ich wydania rozpatruje apteka DOZ zgodnie z ogólnie obowiązującymi 
przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami prawa far-
maceutycznego.

3. W przypadku zwrotu produktu z powodu reklamacji, o której mowa w ust. 2,  
apteka DOZ zwraca ubezpieczonemu albo użytkownikowi Karty aptecznej 
środki pieniężne odpowiadające wartości zwracanego produktu. Pod-
stawą zwrotu produktu jest przedstawienie paragonu fiskalnego.

_______________________________________________________________

Postanowienia końcowe
§ 11

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie mają zastosowanie ogól-
ne warunki ubezpieczenia, przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działal-
ności ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa.

Dariusz Krzewina
Prezes Zarządu 
Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 
na Życie Spółka Akcyjna

Rafał Grodzicki
Wiceprezes Zarządu 

Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń 
na Życie Spółka Akcyjna



Wykaz Operacji Chirurgicznych
Załącznik nr 2 do ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia z Kartą apteczną
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Nazwa procedury Klasa

Układ nerwowy

Rozległe wycięcie tkanki mózgowej I
Wycięcie zmiany tkanki mózgowej I
Stereotaktyczna ablacja tkanki mózgowej I
Drenaż zmiany tkanki mózgowej II
Wentrykulostomia II
Operacja tętniaka lub naczyniaka mózgu ze wskazań nagłych II
Wewnątrzczaszkowe przecięcie nerwu czaszkowego I
Zewnątrzczaszkowe przecięcie lub zmiażdżenie nerwu
czaszkowego II

Wycięcie zmiany nerwu czaszkowego l
Operacja naprawcza nerwu czaszkowego I
Wycięcie zmiany w oponach mózgu I
Rekonstrukcja opony twardej l
Kraniotomia z drenażem przestrzeni zewnątrzoponowej I
Nacięcie opon mózgu z drenażem I
Wycięcie zmiany rdzenia kręgowego lub opon rdzeniowych I
Przecięcie korzeni nerwów rdzeniowych (rhizotomia) I
Wycięcie nerwu obwodowego III
Przecięcie lub zmiażdżenie nerwu obwodowego III
Wycięcie zmiany nerwu obwodowego (nerwiaka) III
Sympatektomia szyjna II

Układ endokrynologiczny oraz gruczoł sutkowy

Usunięcie przysadki mózgowej przezczołowe II
Wycięcie szyszynki I
Całkowita resekcja tarczycy II
Usunięcie przytarczyc II
Wycięcie grasicy II
Wycięcie nadnercza II
Operacje nieprawidłowo położonej tkanki nadnerczy II
Mastektomia całkowita sutka II
Usunięcie zmiany sutka III

Oko

Usunięcie gałki ocznej II
Usunięcie zmiany oczodołu II
Rewizja protezy gałki ocznej III
Zaopatrzenie rany gałki ocznej i oczodołu III
Nacięcie oczodołu III
Rozcięcie kąta szpary powiekowej III
Wycięcie dużej zmiany powieki III
Rekonstrukcja powieki przy pomocy przeszczepu III
Korekcja opadania powieki III
Rozdzielenie zrostu powiek III
Ochronne zeszycie szpary powiekowej III
Operacja gruczołu łzowego III
Zespolenie dróg łzowych z jamą nosową II
Nacięcie woreczka łzowego i dróg łzowych III
Usunięcie mięśnia okoruchowego II
Zaopatrzenie rany mięśnia okoruchowego III
Usunięcie zmiany spojówki III
Operacja naprawcza skaleczenia spojówki III
Nacięcie spojówki III

Nazwa procedury Klasa

Wycięcie zmiany rogówki III
Przeszczep rogówki II
Operacja naprawcza rogówki III
Nacięcie rogówki III
Usunięcie zmiany twardówki III
Zabieg naprawczy odklejenia siatkówki z klamrowaniem  
twardówki i wszczepem II

Trepanacja twardówki z usunięciem tęczówki III
Wycięcie tęczówki III
Wytworzenie przetoki twardówki z usunięciem tęczówki III
Nacięcie tęczówki III
Wycięcie zmiany ciałka rzęskowego II
Usunięcie soczewki po urazie III
Operacja ciała szklistego II
Zniszczenie zmiany siatkówki III

Ucho

Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego II
Usunięcie zmiany ucha zewnętrznego III
Nacięcie ucha zewnętrznego III
Otwarcie wyrostka sutkowatego II
Plastyka błony bębenkowej z użyciem przeszczepu II
Otwarcie ucha środkowego III
Usunięcie zmiany ucha środkowego II
Operacja trąbki Eustachiusza II
Operacja ślimaka I
Operacja aparatu przedsionkowego II

Układ oddechowy

Wycięcie nosa II
Podwiązanie tętnicy przy krwotoku z nosa III
Radykalna antrotomia (otwarcie) zatoki szczękowej III
Operacja zatoki czołowej III
Operacja zatoki klinowej III
Operacja zatoki sitowej III
Wycięcie gardła I
Naprawcze szycie rany gardła III
Wycięcie przetoki gardłowo-przełykowej II
Usunięcie krtani II
Wycięcie zmiany krtani metodą otwartą II
Rekonstrukcja krtani I
Terapeutyczna operacja krtani przy użyciu endoskopu III
Częściowe wycięcie tchawicy I
Operacja zamknięcia przetoki tchawicy II
Rekonstrukcja tchawicy metodą otwartą II
Tracheostomia stała III
Operacja naprawcza w zakresie chrząstki nalewkowatej II
Wycięcie oskrzela II
Operacja przy pomocy endoskopu dolnego odcinka układu 
oddechowego metodą fiberoskopową (nie obejmuje fiberoskopii
diagnostycznej, nie obejmuje usunięcia ciała obcego bez nacięcia)

II

Operacja przy pomocy endoskopu dolnego odcinka układu odde-
chowego metodą bronchoskopową (nie obejmuje bronchoskopii 
diagnostycznej, nie obejmuje usunięcia ciała obcego bez nacięcia)

II

Wycięcie płuca I
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Nazwa procedury Klasa

Usunięcie zmiany tkanki płucnej metodą otwartą I
Operacja śródpiersia metodą otwartą (nie obejmuje biopsji 
diagnostycznych) II

Operacja śródpiersia przy użyciu endoskopu II

Jama ustna

Korekcja deformacji wargi III
Usunięcie zmiany z wargi III
Wycięcie języka II
Wycięcie zmiany języka III
Nacięcie języka III
Drenaż ropnia okołomigdałkowego III
Rekonstrukcja innej struktury jamy ustnej (z wyłączeniem 
zębów i dziąseł) III

Wycięcie ślinianki III
Usunięcie zmiany ślinianki III
Nacięcie przewodu ślinowego III
Przeszczepienie ujścia przewodu ślinowego III
Usunięcie kamienia z przewodu ślinowego metodą otwartą III
Zamknięcie przetoki ślinowej III
Poszerzenie przewodu ślinowego III

Górna część przewodu pokarmowego

Usunięcie przełyku i żołądka I
Usunięcie przełyku I
Wycięcie przełyku II
Wycięcie zmiany przełyku metodą otwartą II
Zespolenie omijające przełyk I
Rewizja zespolenia przełyku II
Operacja naprawcza przełyku I
Wytworzenie przetoki przełykowej II
Nacięcie przełyku II
Operacja żylaków przełyku metodą otwartą II
Wprowadzenie stałej endoprotezy przełykowej metodą otwartą II
Endoskopowe usunięcie zmiany przełyku (nie obejmuje
usunięcia ciała obcego bez nacięcia) III

Endoskopowe usunięcie zmiany przełyku z zastosowaniem 
sztywnego ezofazoskopu III

Usunięcie żołądka I
Wycięcie żołądka II
Usunięcie zmiany żołądka metodą otwartą II
Operacja plastyczna żołądka II
Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze bez usunięcia żołądka II
Zespolenie żołądkowo-jelitowe II
Gastrostomia III
Opanowanie krwotoku i zeszycie wrzodu żołądka II
Pyloromyotomia II
Usunięcie zmiany górnego odcinka przewodu pokarmowego 
metodą endoskopową (nie obejmuje usunięcia ciała obcego 
bez nacięcia)

III

Wycięcie dwunastnicy II
Usunięcie zmiany dwunastnicy metodą otwartą II
Zespolenie omijające dwunastnicy II
Opanowanie krwotoku i zeszycie wrzodu dwunastnicy II
Wycięcie jelita cienkiego II
Usunięcie zmiany jelita cienkiego metodą otwartą II
Wyłonienie jelita cienkiego II
Zespolenie omijające jelita cienkiego II
Usunięcie zmiany jelita cienkiego przy użyciu endoskopu III
Wycięcie jelita krętego II
Usunięcie zmiany jelita krętego metodą otwartą II
Zespolenie omijające jelita krętego II
Rewizja zespolenia jelita cienkiego II
Wytworzenie illeostomii II
Rewizja przetoki jelita cienkiego II
Ufiksowanie jelita cienkiego III

Nazwa procedury Klasa

Terapeutyczna operacja jelita krętego przy użyciu endoskopu III

Dolna część przewodu pokarmowego

Wycięcie wyrostka robaczkowego ze wskazań nagłych III
Usunięcie jelita grubego z odbytnicą I
Usunięcie okrężnicy I
Prawostronna hemikolektomia II
Usunięcie poprzecznicy II
Lewostronna hemikolektomia II
Wycięcie esicy II
Usunięcie zmiany okrężnicy metodą otwartą II
Zespolenie omijające okrężnicy II
Wyłonienie jelita grubego II
Nacięcie okrężnicy II
Ufiksowanie jelita grubego III
Odprowadzenie wgłobionego jelita grubego metodą otwartą II
Usunięcie zmiany okrężnicy przy użyciu endoskopu III
Endoskopowe usunięcie zmiany esicy z zastosowaniem 
sztywnego sigmoidoskopu III

Wycięcie odbytnicy I
Usunięcie zmiany odbytnicy metodą otwartą II
Wycięcie odbytu II
Usunięcie zmiany odbytu III
Wycięcie ropnia odbytnicy III

Inne narządy jamy brzusznej

Wycięcie wątroby I
Usunięcie zmiany wątroby I
Nacięcie wątroby III
Endoskopowa operacja wątroby II
Przeznaczyniowe zabiegi operacyjne na naczyniach wątrobowych II
Zespolenie pęcherzyka żółciowego II
Operacja naprawcza pęcherzyka żółciowego II
Cholecystostomia III
Przeskórna terapeutyczna operacja pęcherzyka żółciowego III
Wycięcie przewodu żółciowego wspólnego II
Usunięcie zmiany dróg żółciowych II
Zespolenie przewodu wątrobowego I
Zespolenie przewodu żółciowego wspólnego II
Operacja naprawcza dróg żółciowych metodą otwartą II
Nacięcie przewodu żółciowego II
Przezdwunastnicza plastyka zwieracza przewodu 
trzustkowego metodą otwartą II

Przezdwunastnicze nacięcie zwieracza brodawki Vatera
metodą otwartą II

Endoskopowe nacięcie zwieracza (Oddiego) i brodawki (Vatera) III
Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu żółciowego III
Endoskopowa operacja przewodu trzustkowego III
Endoskopowy zabieg terapeutyczny dróg żółciowych III
Przezskórna implantacja protezy przewodu żółciowego III
Operacja w zakresie przewodu żółciowego poprzez dren 
T (Kehra) III

Usunięcie trzustki I
Wycięcie głowy trzustki I
Usunięcie zmiany trzustki II
Zespolenie trzustki i przewodu trzustkowego I
Otwarty drenaż zmiany trzustki II
Nacięcie trzustki II
Usunięcie śledziony II

Serce

Zamknięcie ubytku przegrody międzykomorowej I
Zabiegi w zakresie przegród serca na zamkniętym sercu II
Terapeutyczna przeznaczyniowa operacja przegrody serca I
Wytworzenie wewnątrzsercowego kanału zastawkowego I
Wytworzenie wewnątrzsercowego kanału innego rodzaju I
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Nazwa procedury Klasa

Plastyka przedsionka serca I
Otwarta walwulotomia I
Zamknięta walwulotomia I
Przezskórna operacja dotycząca zastawki serca II
Usunięcie zwężenia struktur związanych z zastawkami serca I
Pomostowanie tętnicy wieńcowej za pomocą żyły 
odpiszczelowej I

Pomostowanie tętnicy wieńcowej za pomocą allograftu I
Pomostowanie tętnicy wieńcowej za pomocą protezy I
Pomostowanie tętnicy wieńcowej z tętnicą piersiową 
wewnętrzną I

Otwarta koronaroplastyka I
Przezskórna balonowa angioplastyka tętnicy wieńcowej II
Otwarta operacja układu bodźcoprzewodzącego serca I
Wycięcie osierdzia I
Wycięcie tętniaka serca II
Nacięcie osierdzia II

Naczynia tętnicze oraz żylne

Operacja naprawcza tętnicy płucnej I
Przezskórna operacja tętnicy płucnej II
Wytworzenie pozaanatomicznego pomostu aortalnego I
Operacja tętniaka aorty z powodu jego pęknięcia metodą 
otwartą I

Wymiana aortalnej protezy naczyniowej l
Operacja tętniaka rozwarstwiającego aorty I
Przeznaczyniowa operacja tętniaka aorty z użyciem stentu II
Reimplantacja tętnicy szyjnej po urazie tętnicy I
Przeznaczyniowa operacja tętnicy szyjnej II
Operacja tętniaka tętnicy mózgu I
Przeznaczyniowa operacja tętnicy mózgowej II
Rekonstrukcja tętnicy podobojczykowej I
Przeznaczyniowa operacja tętnicy podobojczykowej II
Rekonstrukcja tętnicy nerkowej I
Przeznaczyniowa operacja tętnicy nerkowej II
Rekonstrukcja innych gałęzi trzewnych aorty brzusznej I
Przeznaczyniowa operacja gałęzi trzewnych aorty brzusznej II
Operacja tętniaka tętnicy biodrowej z powodu pęknięcia tętniaka I
Rekonstrukcja tętnicy biodrowej I
Przeznaczyniowa operacja tętnicy biodrowej II
Operacja tętniaka rzekomego tętnicy udowej II
Rekonstrukcja tętnicy udowej po urazie tętnicy I
Przeznaczyniowa operacja tętnicy udowej III
Rewizja po rekonstrukcji innej tętnicy III
Wycięcie innej tętnicy III
Operacja naprawcza innej tętnicy III
Przeznaczyniowa operacja terapeutyczna innych tętnic III
Zespolenie tętniczo-żylne III
Śródbrzuszne zespolenie żylne I
Wytworzenie zastawki żyły obwodowej III
Usunięcie skrzepliny z żyły metodą otwartą III
Przeznaczyniowa operacja terapeutyczna naczynia żylnego III

Układ moczowy

Usunięcie nerki II
Wycięcie nerki II
Usunięcie zmiany nerki metodą otwartą II
Zabieg naprawczy nerki metodą otwartą II
Nacięcie nerki metodą otwartą III
Nefrostomia z usunięciem kamieni z nerki III
Wycięcie moczowodu II
Wytworzenie przetoki moczowodowej II
Przeszczepienie moczowodu II
Zeszycie uszkodzonego moczowodu II
Nacięcie moczowodu III
Terapeutyczna operacja moczowodu przez nefroskop III

Nazwa procedury Klasa

Terapeutyczna operacja moczowodu przez ureteroskop III
Nacięcie ujścia moczowodu III
Usunięcie pęcherza moczowego I
Wycięcie pęcherza moczowego II
Powiększenie pęcherza II
Operacyjne wytworzenie przetoki pęcherzowo-skórnej III
Usunięcie zmiany pęcherza metodą endoskopową lll
Endoskopowa operacja zwiększająca pojemność pęcherza III
Radykalne usunięcie prostaty metodą otwartą II
Endoskopowa operacja w obrębie ujścia pęcherza moczowego 
u mężczyzny III

Wycięcie cewki moczowej II
Naprawcze szycie rany cewki moczowej III
Terapeutyczna endoskopia cewki moczowej III
Przecięcie zwieracza zewnętrznego cewki moczowej III

Narządy płciowe męskie

Wycięcie moszny III
Obustronne wycięcie jąder II
Usunięcie zmiany jądra III
Operacja wodniaka jądra III
Wycięcie torbieli najądrza III
Wycięcie nasieniowodu III
Wycięcie pęcherzyków nasiennych II
Amputacja prącia II
Usunięcie zmiany prącia III
Protezowanie prącia III

Żeński układ rozrodczy

Operacja gruczołu Bartholina z nacięciem III
Wycięcie sromu II
Wycięcie zmiany sromu III
Operacja naprawcza w obrębie sromu III
Nacięcie kanału pochwy lll
Wycięcie pochwy III
Nacięcie zrostów pochwy III
Usunięcie zmiany pochwy III
Operacja plastyczna pochwy lll
Wycięcie szyjki macicy z równoczesną plastyką pochwy III
Plastyka sklepienia pochwy III
Operacja w obrębie zatoki Douglas’a III
Wycięcie szyjki macicy III
Usunięcie macicy drogą brzuszną II
Usunięcie macicy drogą przezpochwową II
Usunięcie mięśniaka macicy metodą endoskopową III
Całkowite obustronne wycięcie przydatków macicy II
Całkowite jednostronne wycięcie przydatków macicy III
Wycięcie jajowodu III
Wszczepienie protezy jajowodu III
Nacięcie jajowodu metodą endoskopową III
Wycięcie jajnika III
Usunięcie zmiany jajnika III
Operacja naprawcza jajnika III
Wycięcie zmiany jajnika metodą endoskopową III
Operacje więzadła szerokiego macicy III
Operacja innego więzadła macicy III

Skóra

Odległy przeszczep płata skórno-mięśniowego II
Odległy przeszczep płata skórno-powięziowego III
Odległy przeszczep uszypułowanego płata skórnego III
Przeszczep płata skórnego z unerwieniem II
Miejscowy przeszczep płata skórno-mięśniowego III
Miejscowy przeszczep płata skórno-powięziowego III
Miejscowy przeszczep uszypułowanego tkanką podskórną, 
płata skóry III



Nazwa procedury Klasa

Przeszczep płata śluzówki III
Siatkowy autoprzeszczep skóry III
Przeszczep śluzówki III
Przeszczepienie innej tkanki do skóry III
Wprowadzenie ekspandera pod skórę III
Rewizja ekspandera w tkance podskórnej III

Tkanki miękkie

Wycięcie ściany klatki piersiowej II
Rekonstrukcja ściany klatki piersiowej II
Wycięcie opłucnej metodą otwartą II
Operacja terapeutyczna opłucnej przy użyciu endoskopu III
Operacja naprawcza pękniętej przepony I
Usunięcie zmiany otrzewnej metodą otwartą III
Drenaż otwarty jamy otrzewnej III
Operacja dotycząca sieci III
Operacja dotycząca krezki jelita cienkiego III
Operacja dotycząca krezki okrężnicy III
Operacja wewnętrznej przepukliny brzusznej III
Terapeutyczna operacja endoskopowa otrzewnej III
Przeszczep powięzi III
Wycięcie powięzi brzucha III
Usunięcie zmiany powięzi III
Wycięcie ścięgna III
Pierwotna operacja naprawcza ścięgna III
Przecięcie ścięgna przywodzicieli biodra III
Przeszczep mięśnia II
Wycięcie mięśnia III
Operacja naprawcza mięśnia (nie dotyczy prostego szycia 
mięśnia) III

Uwolnienie przykurczu mięśnia III
Doszczętne blokowe wycięcie węzłów chłonnych II
Drenaż węzła chłonnego III
Zamknięcie przetoki przewodu piersiowego II

Kości oraz stawy

Operacja naprawcza czaszki II
Otwarcie czaszki I
Wycięcie kości twarzy III
Nastawienie złamania szczęki metodą otwartą III
Nastawienie złamania innych kości twarzy metodą otwartą III

Nazwa procedury Klasa

Wycięcie żuchwy II
Nastawienie złamania żuchwy metodą otwartą III
Rekonstrukcja stawu skroniowo-żuchwowego II
Pierwotna operacja odbarczająca kręgosłup szyjny I
Korekcja po operacji odbarczenia kręgosłupa szyjnego I
Operacja odbarczająca kręgosłup piersiowy I
Pierwotna operacja odbarczająca kręgosłup lędźwiowy (nie 
obejmuje wycięcia krążka międzykręgowego kręgosłupa) I

Korekcja po operacji odbarczenia kręgosłupa lędźwiowego I
Operacja odbarczająca inne części kręgosłupa II
Korekcja po wycięciu krążka międzykręgowego kręgosłupa 
szyjnego I

Korekcja po wycięciu krążka międzykręgowego kręgosłupa 
piersiowego I

Korekcja po wycięciu krążka międzykręgowego kręgosłupa 
lędźwiowego I

Pierwotne usztywnienie (artrodeza) stawu kręgosłupa szyjnego I
Pierwotne usztywnienie (artrodeza) innego stawu kręgosłupa II
Korekcja usztywnienia stawów kręgosłupa II
Usunięcie zmiany kręgosłupa II
Odbarczenie złamania kręgosłupa metodą otwartą II
Unieruchomienie złamania kręgosłupa metodą otwartą II
Drenaż kości III
Pierwotne otwarte nastawienie złamania kości ze stabilizacją 
wewnętrzną II

Pierwotne otwarte nastawienie złamania kości ze stabilizacją 
zewnętrzną II

Pierwotne otwarte nastawienie przezstawowego złamania 
kości II

Zamknięte nastawienie złamania kości ze stabilizacją 
wewnętrzną III

Zamknięte nastawienie złamania kości z przezskórną 
stabilizacją zewnętrzną III

Operacyjna stabilizacja oddzielonej nasady kości III

Różne

Amputacja kończyny górnej na wysokości ramienia II
Amputacja ręki na wysokości nadgarstka III
Amputacja kończyny dolnej na wysokości uda II
Amputacja kończyny dolnej na poziomie podudzia i stopy III
Amputacja palucha III
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