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Życie & Ochrona
Grupowe ubezpieczenie na życie
„Bezpieczna przyszłość”
Tabela Ciężkich zachorowań

ZAŁĄCZNIK
do OWUD

Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek
ciężkiego zachorowania dziecka ubezpieczonego
Wykaz ciężkich zachorowań
1
Nowotwór

Choroba, której objawem jest obecność patologicznych komórek, które rozprzestrzeniają się w sposób
niekontrolowany i naciekają zdrowe tkanki, a także dają przerzuty. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje
żadnego z typów białaczek oraz chłoniaków, a także żadnych nowotworów układu nerwowego.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obowiązuje w przypadku wystąpienia nowotworów łagodnych oraz nowotworów, jeżeli występuje przy tym zakażenie HIV, jakiegokolwiek typu inwazyjnych, a także nie inwazyjnych
i bardzo wczesnych stadiów nowotworowych (tzw. carcinoma in situ).
Prawo do świadczenia ubezpieczeniowego powstaje z upływem 30 dnia życia Dziecka Ubezpieczonego
licząc od dnia postawienia diagnozy przez specjalistyczną klinikę lub lekarza specjalistę, na podstawie
badania histopatologicznego z przyporządkowaniem zachorowania do międzynarodowej klasyfikacji
nowotworów (TNM).

2

Niewydolność nerek

Nieodwracalne i równoczesne ustanie funkcji obydwu nerek (niewydolność nerek), wymagające stałej
dializy lub przeszczepu nerki. Prawo do świadczenia ubezpieczeniowego powstaje z upływem 30 dnia życia
Dziecka Ubezpieczonego licząc od dnia rozpoczęcia regularnej dializoterapii lub od dnia dokonania
przeszczepu nerki.

3

Całkowita utrata wzroku

Całkowita i nieodwracalna utrata wzroku w obydwu oczach, która powstała w następstwie niespodziewanej
choroby lub wypadku. Całkowita utrata wzroku powinna być potwierdzona wynikami odpowiednich
badań oftalmologicznych i trwać nieprzerwanie przynajmniej 6 tygodni.

4

Śpiączka

Stan nieprzytomności z brakiem reakcji na bodźce zewnętrzne utrzymujący się nieprzerwanie co najmniej
przez 96 godzin i skutkujący trwałymi ubytkami (deficytami) neurologicznymi. Koniecznym wymogiem jest
zastosowanie aparatury podtrzymującej życie.

5

Oparzenia

Oparzenie trzeciego stopnia będące wynikiem wypadku, obejmujące co najmniej 20% powierzchni ciała,
mierzone zgodnie z „regułą dziewiątek" mapy powierzchni ciała.

6

Utrata mowy

Całkowita i nieodwracalna utrata zdolności mowy, trwająca nieprzerwanie przez okres co najmniej
12 miesięcy. Dokumentacja medyczna musi być potwierdzona właściwą konsultacją specjalisty (laryngolog) i potwierdzać uraz lub chorobę strun głosowych. Wykluczone są przypadki, gdzie powodem utraty
mowy są przyczyny psychiczne. Utrata mowy oznacza niemożność artykułowania zrozumiałych słów lub
zrozumiale mówionego języka.

7

Utrata słuchu

Całkowita i nieodwracalna utrata słuchu dla wszystkich dźwięków jako rezultat ostrej choroby lub wypadku.
Dokumentacja medyczna powinna być koniecznie poparta właściwą konsultacją specjalisty (laryngolog)
włączając badanie audiometrii tonalnej oraz badanie progu słyszenia.

8

Utrata kończyn

Całkowita fizyczna utrata kończyn wskutek choroby lub wypadku. Warunkiem uznania roszczenia jest
utrata co najmniej 2 kończyn; w zakresie kończyn górnych powyżej nadgarstków, w zakresie kończyn
dolnych powyżej stawów skokowych.

9

Dziecięce porażenie
mózgowe

Wrodzone porażenie mózgowe scharakteryzowane jako spastyczne porażenie czterokończynowe z towarzyszącymi napadami drgawek i głębokim upośledzeniem umysłowym.
Rozpoznanie musi być potwierdzone przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii.

10

Dystrofia mięśniowa

Jeden z podanych typów dystrofii: Duchena, Becker'a, obręczowo-kończynowa (pozostałe typy są wykluczone).
Diagnoza musi być potwierdzona przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii oraz wynikiem biopsji
mięśni i podwyższonym poziomem fosfokinazy kreatyninowej.

11

Zespół Down'a

Nieprawidłowość chromosomalna, ściśle związana z aberracją autosomalną, polegającą na dodatkowym
chromosomie w 21 parze chromosomów, charakteryzująca się: zmniejszonym napięciem mięśniowym,
małogłowiem, krótkogłowiem, płaską potylicą oraz umysłowym i fizycznym upośledzeniem.
Diagnoza powinna być oparta wyłącznie na aktualnie akceptowanych kryteriach rozpoznania zespołu
Downa tzn. na teście chromosomalnym i pełnym badaniu przez lekarza specjalistę.

ZZD-450

Diagnoza musi być poparta przez fakt opóźnionego rozwoju fizycznego i umysłowego, co oznacza
IQ poniżej 50.
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12

Mukowiscydoza

Choroba wrodzona polegająca na zaburzonym usuwaniu śluzów min. w obrębie układu oddechowego
i pokarmowego. Do wypłaty świadczenia niezbędne jest postawienie diagnozy przez specjalistyczny
oddział na podstawie typowego obrazu klinicznego choroby i badań dodatkowych. Uznaje się wyłącznie
te roszczenia, które są poparte stwierdzeniem obecności mutacji ΔF508 oraz dodatnim testem potowym
(stężenie chloru w pocie powyżej 60 mEq/l).

13

Pneumokokowe zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych

Ostra choroba zakaźna ośrodkowego układu nerwowego wywołana przez bakterię streptococcus.
Do wypłaty świadczenia konieczne jest udokumentowanie choroby kartą leczenia szpitalnego z ww. rozpoznaniem oraz wynikiem badania mikrobiologicznego płynu rdzeniowo mózgowego (posiew), w którym
wykazano obecność S. pneumoniae.

14

Przeszczep narządów

Konieczne z medycznego punktu widzenia przeszczepienie jednego z następujących narządów: serca,
płuc, wątroby, trzustki, jednej nerki lub szpiku kostnego do organizmu Dziecka Ubezpieczonego. Przeszczepem serca jest również wszczepienie sztucznego serca. Prawo do świadczenia ubezpieczeniowego
powstaje z upływem 30 dnia życia Dziecka Ubezpieczonego licząc od dnia dokonania przeszczepu
narządu.

15

Operacja zastawek serca

Aktualnie przeprowadzana operacja na otwartym sercu mająca na celu zastąpienie lub rozszerzenie zastawek serca jako konsekwencję wad zastawkowych serca. Termin ten nie obejmuje zabiegów, polegających na likwidacji zmian w zastawkach za pomocą cewnika lub innych przyrządów, wprowadzonych
do naczyń.

Niniejszy Załącznik do OWUD został zatwierdzony Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. z dnia 28.12.2015 r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 01.01.2016 r.
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