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Wykaz informacji zamieszczonych w Ogólnych warunkach Ubezpieczenia dodatkowego dotyczącego
Drugiej Opinii Medycznej zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
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Rodzaj informacji

Numer zapisu wzorca umowy

1.

Przesłanki wypłaty odszkodowania lub
innych świadczeń lub wartości wykupu
ubezpieczenia

§ 4, § 8,
z uwzględnieniem definicji w § 2

2

Ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub jego obniżenia

§ 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 8

3.

Koszty oraz inne obciążenia potrącane
ze składek ubezpieczeniowych, z aktywów
ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
lub poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Nie dotyczy

4.

Wartość wykupu ubezpieczenia w poszczególnych okresach trwania ochrony ubezpieczeniowej oraz okres, w którym roszczenie
o wypłatę wartości wykupu nie przysługuje

Nie dotyczy

1

2

na piśmie UNIQA TU na Życie S.A. o braku akceptacji nowych warunków ubezpieczenia i braku woli przedłużania umowy ubezpieczenia
dodatkowego, umowę uważa się za przedłużoną na kolejny rok polisowy.

§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego dotyczącego
Drugiej Opinii Medycznej oznaczone symbolem DOM (zwane dalej
OWUD) stanowią integralną część umowy podstawowej Ubezpieczenie na życie Spokojne życie w wariancie rozszerzonym.
2. Wszystkie zapisy i pojęcia użyte w niniejszych ogólnych warunkach
ubezpieczenia dodatkowego należy czytać łącznie z zapisami umieszczonymi w ogólnych warunkach umowy podstawowej.
§2
Definicje
Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego określenia rozumie się:
1. MediGuide - MediGuideInsurance Services International, LLC, a Delaware USA Corporation, która mieści się pod adresem: 162 Stone Block
Row, Greenville, Delaware USA, firma współpracująca z UNIQA TU
na Życie w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia dodatkowego,
której reprezentantem w Polsce jest Pol-Assistance sp. z o.o. ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa.
2. Lekarz prowadzący jest to lekarz, który posiada nieograniczone prawo
wykonywania zawodu w Polsce i prowadzi leczenie i diagnostykę Ubezpieczonego. Leczenie to ogół czynności lekarskich zmierzających
do przywrócenia zdrowia Ubezpieczonemu, a w tym ustalenie diagnozy oraz rokowania co do możliwości wyleczenia i spodziewanej długości życia Ubezpieczonego.
3. Lekarz konsultant - lekarz medycyny praktykujący poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, który w świecie medycznym jest uznany
za wybitnego specjalistę w zakresie swojej wiedzy i umiejętności lekarskich.
4. Druga Opinia Medyczna to wydana na piśmie opinia Lekarza konsultanta, która oparta jest na analizie dokumentacji medycznej dostarczonej przez Ubezpieczonego, w zakresie poprawności ustalonej diagnozy przez Lekarza prowadzącego, podjętego leczenia oraz rokowania
co do możliwości wyleczenia i spodziewanej długości życia Ubezpieczonego w przypadku wyrażenia stosownej prośby Ubezpieczonego
we wniosku o wydanie Drugiej Opinii Medycznej.
5. Ubezpieczający jest to osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot
zawierający umowę ubezpieczenia z Ubezpieczycielem, zobowiązany
do opłacania składki za ubezpieczenie.
6. Ubezpieczony jest to osoba fizyczna, na rachunek której zawarto
umowę ubezpieczenia, której życie i zdrowie jest ubezpieczone i która
w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia ukończyła
18-cie lat, a nie ukończyła 61-tego roku życia w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
7. Umowa podstawowa jest to umowa Ubezpieczenia na życie Spokojne
życie oznaczona symbolem MAR, której uzupełnienie stanowią niniejsze OWUD.
8. OWU są to Ogólne Warunki umowy podstawowej.
9. Umowa ubezpieczenia dodatkowego jest to umowa dodatkowa
dotycząca Drugiej Opinii Medycznej zawarta na podstawie niniejszych
Ogólnych Warunków Umowy Dodatkowej zwanych dalej OWUD.
§3
Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego na podstawie niniejszych OWUD
jest zawierana przy zawieraniu umowy podstawowej.
2. Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na podstawie
pisemnego wniosku oraz wskazanych w nim i OWU dokumentów podpisanych i złożonych przez Ubezpieczającego i Ubezpieczonego.
3. Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać zawarta w przypadku, gdy Ubezpieczony w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia ukończył 18-cie lat, a nie ukończył 61-tego roku życia
w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
4. Umowa ubezpieczenia dodatkowego jest zawierana na okres jednego
roku polisowego i rozwiązuje się z końcem dnia poprzedzającego dzień
rocznicy polisy, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Umowa ubezpieczenia dodatkowego może zostać przedłużona
na kolejny roczny okres, z tym że nie może kończyć się później niż
w dniu najbliższej rocznicy polisy przypadającej po dniu ukończenia
przez Ubezpieczonego 70 lat.
6. UNIQA TU na Życie S.A. przedstawia ofertę przedłużenia umowy ubezpieczenia dodatkowego w terminie co najmniej 45 dni przed zakończeniem danego rocznego okresu ubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający nie
później niż 15 dni przed dniem kolejnej rocznicy polisy nie poinformuje

7. Przedłużenie umowy ubezpieczenia dodatkowego następuje bezpośrednio po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia dodatkowego, po zaakceptowaniu przez Ubezpieczającego
nowej oferty przedłużenia umowy ubezpieczenia złożonej przez
UNIQA TU na Życie S.A.
8. W przypadku kolejnych okresów trwania umowy ubezpieczenia dodatkowego postanowienia ust. 4-7 stosuje się odpowiednio.
9. Objęcie ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy ubezpieczenia
dodatkowego zostanie potwierdzone przez UNIQA TU na Życie S.A.
wystawieniem polisy.
10. Tryb i procedurę zawarcia umowy ubezpieczenia dodatkowego i wystawienia polisy określają OWU umowy podstawowej.
§4
Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej
1. Przedmiotem umowy ubezpieczenia dodatkowego jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres odpowiedzialności obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztu
sporządzenia Drugiej Opinii Medycznej, w ramach której UNIQA TU
na Życie S.A. za pośrednictwem MediGuide:
1) poinformuje Ubezpieczonego o niezbędnej dokumentacji medycznej, umożliwiającej sporządzenie Drugiej Opinii Medycznej,
w razie potrzeby zobowiązuje się do zapewnienia pomocy w zebraniu tych dokumentów,
2) przetłumaczy zebraną dokumentację na język angielski,
3) prześle zebraną dokumentację do Lekarza konsultanta, specjalizującego się w danym schorzeniu,
4) zapewnieni sporządzenie Drugiej Opinii Medycznej przez Lekarza
konsultanta i jej przetłumaczenie na język polski, jeżeli ubezpieczony bądź Lekarz prowadzący wyrazi taką potrzebę,
5) dostarczy Drugą Opinię Medyczną Ubezpieczonemu lub na wniosek Ubezpieczonego - Lekarzowi prowadzącemu.
3. Druga Opinia Medyczna, w części dotyczącej stanu chorobowego,
zawiera:
a) opinię dotyczącą postawionej przez Lekarza prowadzącego diagnozy i dotychczas prowadzonego leczenia,
c) propozycję planu leczenia, jeśli zdaniem Lekarza konsultanta zastosowany sposób leczenia powinien zostać zmieniony lub uzupełniony,
d) rokowania co do możliwości wyleczenia i spodziewanej długości
życia Ubezpieczonego - w przypadku wyrażenia stosownej prośby
Ubezpieczonego we wniosku o wydanie Drugiej Opinii Medycznej.
4. Ubezpieczonemu przysługuje prawo do świadczenia w zakresie sporządzenia Drugiej Opinii Medycznej, jeżeli w czasie trwania ubezpieczenia
u Ubezpieczonego ustalono diagnozę lub stwierdzono konieczność
leczenia stanu chorobowego wymienionego w Załączniku nr 1
do niniejszych OWUD. Druga Opinia Medyczna dotyczy w szczególności poważnych zachorowań, które nie wymagają natychmiastowego
podjęcia leczenia.
5. Ubezpieczony w każdym roku ubezpieczenia ma prawo do jednej Drugiej Opinii Medycznej, dotyczącej każdego ze stanów chorobowych
wskazanych w załączniku nr 1 do OWUD.
§5
Wyłączenia odpowiedzialności UNIQA TU na Życie S.A.
1. Informacje zawarte w Drugiej Opinii Medycznej są opinią uzupełniającą
w stosunku do opinii wydanej przez Lekarza prowadzącego. Zakres
wykorzystania Drugiej Opinii Medycznej wymaga uzgodnienia z Lekarzem prowadzącym, UNIQA TU na Życie S.A. i MediGuide nie odpowiadają za skutki jakichkolwiek działań lub zaniechania działań w oparciu o informacje zawarte w Drugiej Opinii Medycznej oraz za skutki
wdrożenia proponowanych przez Lekarzy konsultantów planów leczenia, a także ich skuteczność.
2. Odpowiedzialność UNIQA TU na Życie S.A. nie obejmuje kosztu wizyt
lekarskich i badań diagnostycznych zaleconych w Drugiej Opinii Medycznej lub niezbędnych do jej sporządzenia.
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§6
Okres ochrony ubezpieczeniowej
1. Ochrona ubezpieczeniowa określona w § 4 OWUD rozpoczyna się
od dnia wskazanego na polisie, nie wcześniej niż od dnia następnego
po opłaceniu składki należnej z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego.
2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana z tytułu umowy ubezpieczenia
dodatkowego wygasa:
1) wraz z wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej z tytułu umowy
podstawowej,
2) z dniem najbliższej rocznicy polisy przypadającej bezpośrednio
po ukończeniu przez Ubezpieczonego 70 roku życia,
3) w dniu rozwiązania umowy ubezpieczenia dodatkowego,
w zależności od tego, które z wyżej wymienionych zdarzeń nastąpiło
wcześniej.
§7
Składka za ubezpieczenie
1. Wysokość składki należnej z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego określana jest na podstawie taryfy składek dla niniejszych OWUD
obowiązującej w dniu podpisania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego, a w przypadku przedłużenia umowy zgodnie
z taryfą obowiązującą w dniu przedłużenia zgodnie z § 3 ust. 5, 6 i 7
OWUD.
2. Składka z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego wyrażona jest
w złotych polskich i opłacana jest łącznie ze składką z tytułu umowy
podstawowej przez Ubezpieczającego, zgodnie z postanowieniami
ogólnych warunków umowy podstawowej.
§8
Ustalenie wysokości świadczenia
Jeżeli zdiagnozowano u Ciebie zdefiniowany stan chorobowy
i chcesz zasięgnąć opinii innych specjalistów w tej dziedzinie
zadzwoń na całodobowy numer telefonu +48 22 458 56 11
1. W celu uzyskania Drugiej Opinii Medycznej Ubezpieczony zobowiązany jest skontaktować się telefonicznie z MediGuide i podać następujące dane:
a) imię i nazwisko Ubezpieczonego,
b) adres zamieszkania,
c) numer polisy ubezpieczeniowej,
d) numer telefonu do kontaktu zwrotnego,
e) adres email - poczty elektronicznej.
2. Warunkiem uzyskania przez Ubezpieczonego Drugiej Opinii Medycznej
jest dostarczenie MediGuide wszystkich wymaganych dokumentów
do spełnienia świadczenia oraz udzielenie pisemnej zgody na zasięganie od podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu
przepisów o działalności leczniczej, które udzielały świadczeń zdrowotnych Ubezpieczonemu i przekazywanie danych medycznych dotyczących Ubezpieczonego.
3. Po zweryfikowaniu dostępu do świadczeń z tytułu niniejszej umowy
ubezpieczenia dodatkowego na wskazany przez Ubezpieczonego adres
zostanie wysłany w ciągu 1 (jednego) dnia roboczego pakiet formularzy. Ubezpieczony zobowiązany jest wypełnić otrzymane formularze
celem uzyskania świadczenia, a następnie dostarczyć jedo MediGuide.
Ubezpieczony zobowiązany jest dostarczyć lub zapewnić dostęp
do dokumentacji medycznej dotyczącej zgłaszanego schorzenia.
4. Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej Ubezpieczonego
jest przesyłany do Lekarza prowadzącego najpóźniej w ciągu 3 (trzech)
dni roboczych od uzyskania od Ubezpieczonego kompletu poprawnie
wypełnionych dokumentów. MediGuide pokrywa koszt udzielenia
informacji i sporządzenia dokumentacji o stanie zdrowia Ubezpieczonego przez Lekarza prowadzącego.
5. UNIQA TU na Życie S.A. za pośrednictwem MediGuide przetłumaczy
na język angielski dokumentację medyczną dostarczoną przez Ubezpieczonego lub Lekarza prowadzącego oraz przekaże przetłumaczoną
dokumentację medyczną do Lekarza konsultanta, a także zapewnieni
tłumaczenie sporządzonej przez Lekarza konsultanta Drugiej Opinii
Medycznej na język polski przed jej przekazaniem Ubezpieczonemu.
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6. W ciągu 3 (trzech) dni roboczych od dnia złożenia wniosku oraz dokumentacji medycznej UNIQA TU na Życie S.A. za pośrednictwem
MediGuide przekaże informację o trzech placówkach medycznych
działających poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, specjalizujących
się w danej jednostce chorobowej. Ubezpieczony powinien wybrać
preferowaną placówkę medyczną, której Lekarz konsultant wyda Druga
Opinię Medyczną.
7. Druga Opinia Medyczna zostanie sporządzona i wysłana do Ubezpieczonego w sposób z nim uzgodniony (pocztą na adres zamieszkania
lub na adres poczty elektronicznej) w terminie 14 (czternastu) dni
roboczych od daty dostarczenia kompletnej dokumentacji medycznej
do wybranej placówki medycznej, o której mowa w ust. 6.
8. W przypadku, gdy do sporządzenia Drugiej Opinii Medycznej niezbędne jest uzyskanie dodatkowych informacji medycznych, Druga
Opinia Medyczna zostanie sporządzona w ciągu 14 (czternastu) dni
roboczych od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności
uzyskania brakujących informacji medycznych było możliwe.
9. UNIQA TU na Życie S.A. oraz MediGuide nie są zobowiązane do dostarczenia Drugiej Opinii Medycznej, w przypadku gdy Lekarz prowadzący
nie udostępni kopii dokumentacji medycznej i wyników badań dotyczących stanu chorobowego Ubezpieczonego. W przypadku gdy
MediGuide nie będzie w stanie zebrać dokumentacji medycznej dotyczącej choroby Ubezpieczonego od Lekarza prowadzącego lub podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielały świadczeń
zdrowotnych, Ubezpieczony będzie zobowiązany do samodzielnego
dostarczenia tej dokumentacji i wyników badań.
§9
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWUD, a w szczególności dotyczących trybu zawierania umowy ubezpieczenia dodatkowego, wypłaty świadczenia, odstąpienia od umowy, zmiany warunków
umowy mają zastosowanie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia umowy podstawowej.
2. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego zawierające
wykaz informacji zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU
na Życie S.A. Nr 19/2016 z dnia 3 luty 2016 r. i mają zastosowanie
do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 marca 2016r. i zamieszczone są na stronie internetowej www.uniqa.pl.

Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia dodatkowego dotyczącego Drugiej Opinii Medycznej zatwierdzonych Uchwałą Zarządu
UNIQA TU na Życie S.A. 19/2016 z dnia 3 luty 2016 r.
Niniejszy Załącznik została zatwierdzony Uchwałą Zarządu UNIQA TU na Życie S.A. 19/2016 z dnia 3 luty 2016 r.
STANY CHOROBOWE UPRAWNIAJĄCE DO UZYSKANIA DRUGIEJ OPINII MEDYCZNEJ:
CHOROBY NOWOTWOROWE
Każdy nowotwór złośliwy

CHOROBY UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO
Tętniak aorty brzusznej
Angina pectoris (dusznica bolesna)
Angioplastyka
Tętniak aorty
Zaburzenia rytmu serca
Rozrusznik serca (w wywiadzie)
Kardiomiopatia
Wrodzona wada serca
Zastoinowa niewydolność serca
Choroba wieńcowa
Zabieg pomostowania tętnicy wieńcowej
Kardiomiopatia rozstrzeniowa
Zespół Eisenmengera
Choroba serca
Transplantacja serca
Operacji zastawki serca
Choroba nadciśnieniowa serca
Zawał mięśnia sercowego
Nadciśnienie płucne
Chirurgia aorty
Zastawkowe choroby serca
CHOROBY SKÓRY
Owrzodzenie skóry

CHOROBY GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH
Usunięcie gruczolaka nadnerczy
Guz wydzielający hormony mineralo- lub glikokortykosteroidowe
Przewlekła niewydolność nadnerczy (choroba Addisona)
Choroba Graves-Basedowa
MEN - mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza
Guz chromochłonny
Tarczyca
CHOROBY ZAKAŹNE
AIDS/HIV
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych
Gorączka krwotoczna denga
Ebola
Zapalenie mózgu
Zakażenie HIV
Zapalenie wsierdzia
Umiarkowanie ciężkie zapalenie wsierdzia
Choroba Heinego-Medina

Gruźlicze zapalenie opon mózgowych
Gruźlicze Myelitis

CHOROBY NARZĄDÓW ZMYSŁÓW
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem
Ślepota
Retinopatia cukrzycowa
Utrata słuchu
Utratazdolności mówienia
Odwarstwienie plamki
Proliferacyjna witreoretinopatia
Odwarstwienie siatkówki

CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO
Przewlekłe nawracające zapalenie trzustki
Marskość wątroby
Zapalenie okrężnicy
Choroba Crohna
Schyłkowa choroba wątroby
Piorunujące wirusowe zapalenie wątroby
Wirusowe zapalenie wątroby typu
Stany zapalne jelit
Zespół jelita drażliwego
Niewydolność wątroby
Chirurgia wątroby
Choroby jelita grubego
Choroby jelita cienkiego
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

CHOROBY GINEKOLOGICZNE
Niepłodność (kobieca)

ZABURZENIA HEMATOLOGICZNE
Niedokrwistość aplastyczna
Koagulopatie
Ziarnica złośliwa (chorobau dzieci)
Białaczka (dorosłych i dzieci)
Chłoniak (dorosłych i dzieci)
Zwłóknienie szpiku
Nieziarniczy chłoniak (dorosłych i dzieci)

CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO
Stwardnienie zanikowe boczne
Zespół apaliczny (stan wegetatywny)
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Coma - Śpiączka

Histiocytoza X (płucna)

Choroba Creutzfeldta-Jacoba

Przewlekłe zapalenie płuc

Jamistość rdzenia

Włóknienie płuc

Umiarkowanie ciężkie uszkodzenie mózgu

Pierwotne nadciśnienie płucne

Choroba neuronu ruchowego

Ziarniniak Wegenera

Stwardnienie rozsiane
Dystrofia mięśniowa

CHOROBY KRĘGOSŁUPA (RÓŻNE)

Miastenia

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Paraliż

Przepuklina dysku międzykręgowego

Choroba Parkinsona

Wewnątrzkanałowy ropień kręgosłupa

Stwardnienie boczne pierwotne

Zwężenie kanału kręgowego

Postępujący zanik mięśni

Guz rdzenia kręgowego

Postępujące porażenie nadjądrowe (choroba Steele)

Złamań kręgu

Typ 1 młodzieńczego rdzeniowego zaniku mięśni
CHOROBY DRÓG MOCZOWYCH
CHOROBY NEUROCHIRURGICZNE

Niewydolność nerek

Łagodny guz mózgu

Choroby tętnic nerek

Tętniak mózgu
Ciężkie uszkodzenie mózgu

CHOROBY NACZYNIOWE

Malformacja tętniczo-żylna w mózgu

Miażdżyca zarostowa

Poważne urazy głowy

Wszczepienie zastawki mózgowej (komorowo-otrzewnowej)
Choroby naczyniowe mózgu

CHOROBY ORTOPEDYCZNE (BIODRO/KOLANO)

Słoniowacizna

Zapalenie stawów (w obrębie bioder)

Zator

Zapalenie stawów (w obrębie kolan)

Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaka mózgu

Jałowa martwica w obrębie bioder

Wewnątrznaczyniowe leczenie choroby tętnic obwodowych

Martwica jałowa w obrębie kolana

Problemy tętnicze w obrębie kończyny dolnej

Uraz/choroba w obrębie bioder

Problemy żylne w obrębie kończyny dolnej

Utrata kończyn

Choroba naczyń obwodowych

Wrodzona łamliwości kości

Udar mózgu

Osteoporoza ze złamaniami

Zespół żyły głównej

Pourazowe zapalenie stawów (w obrębie kolan)

Niewydolność żylna

Ciężkie młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

(Ciężkie) Reumatoidalne zapalenie stawów
Złamania /kontuzje w obrębie barków

CHOROBY OGÓLNOUSTROJOWE

Choroba Stilla

Oparzenia twarzy spowodowane wypadkiem

Niestabilne ramię

Poważne oparzenia
Martwicze zapalenie powięzi

CHOROBY ORTOPEDYCZNE O CHARAKTERZE GUZA

Postępujące twardzina

Łagodny/złośliwy nowotwór kości

Polio

Łagodna/złośliwa tkanka miękka

Toczeń rumieniowaty układowy
Oparzenia trzeciego stopnia

CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO

Choroba Wilsona

Astma
Zapalenie oskrzeli

PRZESZCZEP WAŻNYCH NARZĄDÓW

Przewlekła obturacyjna choroba płuc

Przeszczep ważnych narządów

Zwłóknienie torbielowatego (mukowiscydoza)
Rozedma płuc
(Schyłkowa) choroba płuc
Ziarniniak kwasochłonny
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