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Informacje dotyczące:
Ogólne warunki ubezpieczenia
Umowa dodatkowa na wypadek poważnych chorób – bez nowotworów
nr OWU/CY12/1/2019 (OWU)
Informacje zawarte w OWU

Nr artykułu OWU

1. Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń
lub wartości wykupu Ubezpieczenia

Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 5 OWU

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

Art. 5, Art. 11 OWU

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
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Ogólne warunki ubezpieczenia
Umowa dodatkowa na wypadek
poważnych chorób – bez nowotworów
nr OWU/CY12/1/2019
Umowa dodatkowa, oznaczona w polisie i innych dokumentach wystawionych przez
Nationale‑Nederlanden kodem CD12 (wariant podstawowy) oraz kodem CU12 (wariant
rozszerzony), jest zawierana na podstawie Warunków oraz Ogólnych warunków
ubezpieczenia Umowy dodatkowej na wypadek poważnych chorób – bez nowotworów
nr OWU/CY12/1/2019 (dalej: Warunki Umowy dodatkowej).
Ty – jako Ubezpieczony – jesteś uprawniony do Pieniędzy z tytułu tej umowy, i dlatego w treści dokumentu
zwracamy się bezpośrednio do Ciebie.

Art. 1 Co oznaczają używane pojęcia?
1.
2.

3.

4.

5.

„Suma ubezpieczenia” – kwota wybrana przez
Właściciela polisy, na podstawie której obliczymy, ile
pieniędzy wypłacimy z Umowy dodatkowej.
„Nieprzerwany okres ochrony” – okres, w którym
udzielamy Ci ochrony ubezpieczeniowej z tytułu
pierwszej Umowy dodatkowej na wypadek poważnych
chorób – bez nowotworów i wszystkich kolejnych
przedłużonych zgodnie z postanowieniami Warunków
i Warunków Umowy dodatkowej.
„Poważna choroba” – Choroba lub zabieg operacyjny,
wymienione poniżej, w tabeli Poważne choroby
objęte ubezpieczeniem, które wystąpiły lub zostały
przeprowadzone w Nieprzerwanym okresie ochrony.
„Choroba” – zdiagnozowana przez Lekarza reakcja
organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego,
wewnętrznego lub zewnętrznego, prowadząca do
zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych
w tkankach, narządach, układach lub całym ustroju.
W rozumieniu Warunków Umowy dodatkowej za
Chorobę nie uważa się ciąży, porodu, połogu.
„Choroba psychiczna” – Choroba zakwalifikowana
w Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób
i Problemów Zdrowotnych jako zaburzenie psychiczne
lub zaburzenie zachowania (ICD-10).

Art. 2 Kogo ubezpieczamy i co obejmuje ubezpieczenie?
1.

Obejmiemy ochroną ubezpieczeniową Twoje zdrowie,
jeśli ukończyłeś 17 i nie ukończyłeś 61 lat.
2. W Nieprzerwanym okresie ochrony możesz otrzymać
maksymalnie 3 wypłaty z tytułu 3 różnych Poważnych
chorób, z uwzględnieniem postanowień załącznika do
Warunków Umowy dodatkowej.
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3. Możesz wybrać jeden z 2 dostępnych wariantów ochrony:
Poważne choroby objęte ubezpieczeniem
Wariant podstawowy (CD12)
1. Zawał serca
2. Udar mózgu
3. Zabieg chirurgiczny
polegający na dokonaniu
pomostu omijającego
wieńcowego (bypass)
4. Przeszczep narządów
5. Niewydolność nerek
6. Utrata wzroku
7. Utrata słuchu
8. Angioplastyka naczyń
wieńcowych (PTCA)
9. Operacja aorty
10. Operacja zastawek serca
11. Schyłkowa niewydolność
wątroby
12. Utrata mowy
13. Schyłkowa niewydolność
oddechowa

Wariant rozszerzony (CU12)
1. Zawał serca
2. Udar mózgu
3. Zabieg chirurgiczny
polegający na dokonaniu
pomostu omijającego
wieńcowego (bypass)
4. Przeszczep narządów
5. Niewydolność nerek
6. Utrata wzroku
7. Utrata słuchu
8. Angioplastyka naczyń
wieńcowych (PTCA)
9. Operacja aorty
10. Operacja zastawek serca
11. Schyłkowa niewydolność
wątroby
12. Utrata mowy
13. Schyłkowa niewydolność
oddechowa
14. Stwardnienie rozsiane
15. Poparzenie trzeciego stopnia
16. Niedokrwistość aplastyczna
17. Choroba Alzheimera
18. Śpiączka
19. Choroba Parkinsona
20. Całkowity niedowład
21. Zakażenie wirusem HIV
22. Pourazowe uszkodzenie
mózgu
23. Choroba Creutzfeldta-Jacoba
24. Postępująca twardzina
układowa (uogólniona
sklerodermia
25. Bakteryjne zapalenie opon
mózgowych

26. Ropień mózgu
z utrzymującymi się
deficytami neurologicznymi
27. Choroba LeśniowskiegoCrohna
28. Ebola
29. Słoniowacizna
30. Wirusowe zapalenie mózgu
31. Toczeń rumieniowaty
układowy
32. Dystrofia mięśniowa
33. Wrzodziejące zapalenie jelita
grubego
34. Postać mózgowa malarii
z trwałymi deficytami
neurologicznymi

Definicje Poważnych chorób
1. Zawał serca: martwica części mięśnia sercowego
wywołana nagłym przerwaniem lub istotnym
zmniejszeniem dopływu krwi do określonego obszaru
mięśnia sercowego. Wystąpienie zawału serca musi
zostać potwierdzone przez lekarza kardiologa lub
internistę. Rozpoznanie musi być oparte na znaczącym
podwyższeniu stężenia markerów martwicy mięśnia
sercowego (troponina T, troponina I, CKMB mass)
powyżej wartości referencyjnych dla danego
laboratorium i wystąpieniu co najmniej jednego
z następujących wykładników:
• objawy kliniczne niedokrwienia, takie jak ból
w klatce piersiowej,
• wystąpienie świeżych zmian w zapisie
elektrokardiograficznym (EKG) potwierdzających
wystąpienie świeżego zawału serca,
• nowe odcinkowe zaburzenia kurczliwości
w badaniach obrazowych, takich jak ECHO serca.
Z zakresu ubezpieczenia wykluczone są epizody
dławicowego bólu w klatce piersiowej (angina
pectoris) i wszelkie zespoły wieńcowe oraz pozostałe
przyczyny wzrostu stężenia markerów martwicy
mięśnia sercowego, takie jak zator tętnicy płucnej czy
zapalenie mięśnia sercowego.
2. Udar mózgu: nagłe, ogniskowe uszkodzenie
mózgu powstałe w następstwie zaburzeń krążenia
mózgowego, powodujące powstanie trwałych
ubytków neurologicznych utrzymujących się przez
okres co najmniej 60 dni od chwili rozpoznania udaru
mózgu. Rozpoznanie musi zostać poparte świeżymi
zmianami w obrazie tomografii komputerowej
(CT) lub rezonansu magnetycznego (MRI). Zakres
ubezpieczenia nie obejmuje zawału mózgu lub
krwawienia śródczaszkowego spowodowanego
zewnętrznym urazem. Ubezpieczeniem nie są
także objęte jakiekolwiek epizody przemijającego
niedokrwienia mózgu (TIA).
3. Zabieg chirurgiczny polegający na dokonaniu pomostu
omijającego wieńcowego (bypass): przeprowadzenie
operacji chirurgicznej mającej na celu zlikwidowanie
zwężenia lub niedrożności jednej lub więcej tętnic
wieńcowych przez wszczepienie pomostu omijającego.
Operacja musi być poprzedzona badaniem
wykazującym istotne zwężenie tętnicy wieńcowej.

Ubezpieczeniem nie są objęte angioplastyka ani
jakiekolwiek inne zabiegi na tętnicach wieńcowych
wykonywane od strony światła tętnicy wieńcowej
i wykorzystujące techniki cewnikowania naczyń
wieńcowych lub techniki laserowe.
4. Przeszczep narządów: przeszczepienie
Ubezpieczonemu, jako biorcy jednego z niżej
wymienionych narządów lub zakwalifikowanie
Ubezpieczonego na listę biorców oczekujących na
przeszczep jednego z niżej wymienionych narządów:
• serce, płuco, wątroba, nerka, trzustka lub
• szpik kostny przy zastosowaniu komórek
macierzystych krwi po uprzedniej całkowitej
ablacji (zniszczeniu) własnego szpiku biorcy.
5. Niewydolność nerek: schyłkowe stadium choroby
nerek wyrażające się nieodwracalnym upośledzeniem
czynności obu nerek oraz stanowiące bezwzględne
wskazanie do przewlekłej dializoterapii lub
przeszczepu nerki.
6. Utrata wzroku: jest to całkowita i nieodwracalna
utrata zdolności widzenia w obu oczach,
z całkowitą niezdolnością rozróżniania szczegółów
obserwowanych przedmiotów, z co najwyżej
zachowanym poczuciem światła, zdiagnozowana
przez Lekarza okulistę. Zakres ubezpieczenia nie
obejmuje przypadków utraty wzroku możliwych do
skorygowania postępowaniem terapeutycznym.
7.

Utrata słuchu: jest to całkowita i nieodwracalna utrata
zdolności rozróżniania dźwięków w obu uszach, co
oznacza, że w lepiej słyszącym uchu średni ubytek
słuchu z 4 następujących częstotliwości: 500, 1000,
2000, 4000 Hz przekracza 90 dB, zdiagnozowana
przez Lekarza laryngologa oraz dodatkowo
potwierdzona wynikiem badania audiometrycznego.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje przypadków utraty
słuchu możliwych do skorygowania postępowaniem
terapeutycznym.

8. Angioplastyka naczyń wieńcowych (PTCA): pierwszy
zabieg angioplastyki, aterektomii lub wszczepienia
stentu w celu korekcji minimum 50% zwężenia
drożności jednej lub więcej tętnic wieńcowych
podczas pojedynczego zabiegu.
Niezbędny jest wynik angiografii potwierdzający
przedoperacyjny stopień zwężenia drożności.
Konieczność przeprowadzenia zabiegu musi być
potwierdzona przez Lekarza specjalistę.
Zwężenie drożności musi:
• powodować pogorszenie funkcji komory lub
• zwiększać uszkodzenia określane jako
niedokrwienie poparte pozytywnym wynikiem EKG
wysiłkowego lub
• być powiązane z niestabilną dławicą piersiową lub
zawałem mięśnia sercowego.
9. Operacja aorty: operacja chirurgiczna tętniaka aorty,
koarktacji aorty lub rozwarstwienia aorty wykonana
drogą laparotomii lub torakotomii, polegająca na
usunięciu patologicznie zmienionej części aorty
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i zastąpieniu jej graftem. W rozumieniu niniejszej
definicji za aortę uważa się aortę piersiową i brzuszną,
z wykluczeniem jej odgałęzień. Ubezpieczenie
nie obejmuje chirurgicznego leczenia naczyń
obwodowych, nawet jeśli część aorty została usunięta
w czasie zabiegu operacyjnego.
Metody chirurgiczne stosujące mikrochirurgię i techniki
śródnaczyniowe, w tym operacje przezskórne, nie są
również objęte zakresem ubezpieczenia.
10. Operacja zastawek serca: przeprowadzona na
otwartym sercu wymiana lub naprawa chorobowo
zmienionej jednej lub więcej zastawek serca, wykonana
drogą torakotomii. Konieczność operacji musi zostać
potwierdzona przez Lekarza kardiologa i znajdować
potwierdzenie w wynikach badań medycznych.
Operacje wykonane przy użyciu technik
śródnaczyniowych nie są objęte ubezpieczeniem.
11. Schyłkowa niewydolność wątroby: całkowita
i nieodwracalna niewydolność funkcji wątroby.
Choroba musi przebiegać z jednoczesnym
występowaniem wszystkich poniższych objawów:
• stałej żółtaczki;
• wodobrzusza;
• encefalopatii wątrobowej.
Rozpoznanie musi być potwierdzone przez Lekarza
specjalistę.
Ubezpieczenie nie obejmuje niewydolności wątroby
będącej skutkiem nadużywania leków lub alkoholu.
12. Utrata mowy: całkowita, stała i nieodwracalna
utrata funkcji mowy spowodowana nieodwracalnym
uszkodzeniem krtani. Całkowita utrata mowy musi
występować przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy.
Rozpoznanie musi być potwierdzone przez Lekarza
laryngologa. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje
wszystkich przypadków utraty mowy spowodowanych
zaburzeniami neurologicznymi, psychologicznymi lub
Chorobami psychicznymi.
13. Schyłkowa niewydolność oddechowa – schyłkowe
stadium choroby płuc powodujące przewlekłą
niewydolność oddechową. Choroba musi przebiegać
z jednoczesnym występowaniem wszystkich
poniższych objawów:
• natężona pierwszosekundowa objętość
wydechowa (FEV1) poniżej 1 litra w 3 badaniach
wykonanych w odstępie 3 miesięcy,
• pacjent wymaga przewlekłej tlenoterapii z powodu
hipoksemii,
• ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej nie
wyższe niż 55 mmHg (pO2 <= 55 mmHg),
• duszność spoczynkowa.
Rozpoznanie musi być potwierdzone przez specjalistę
pulmonologa.
14. Stwardnienie rozsiane: choroba, u której podłoża
leży demielinizacja włókien nerwowych w obrębie
mózgu i rdzenia kręgowego, powodująca ubytek
neurologiczny. Do stwierdzenia Poważnej choroby
niezbędna jest diagnoza postawiona przez Lekarza
neurologa potwierdzająca stały ubytek neurologiczny
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z faktycznymi objawami zaburzeń ruchowych lub
czuciowych występujących nieustannie przez okres
co najmniej 6 miesięcy. Diagnoza ta musi być poparta:
nakłuciem lędźwiowym lub nieprawidłowym wynikiem
badania określającego późne potencjały wzrokowe
i słuchowe oraz badaniem rezonansu magnetycznego
(MRI) potwierdzającym istnienie rozsianych ognisk
demielinizacji.
15. Poparzenie trzeciego stopnia: stan, w którym co
najmniej 20% powierzchni ciała uległo uszkodzeniu
wskutek poparzenia trzeciego stopnia. Do
stwierdzenia Poważnej choroby niezbędna jest
diagnoza postawiona przez Lekarza potwierdzająca
stopień oparzenia oraz jego zakres.
16. Niedokrwistość aplastyczna: przewlekła,
nieodwracalna niewydolność szpiku kostnego,
przebiegająca ze zmniejszeniem ilości komórek
szpiku kostnego poniżej 25% oraz występowaniem
minimum dwóch spośród trzech podanych niżej
nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych krwi:
• całkowita liczba granulocytów poniżej 500/mm3;
• liczba płytek krwi poniżej 20 000/mm3;
• liczba retykulocytów poniżej 20 000/mm3.
Ubezpieczony musi przez okres 3 kolejnych miesięcy
być leczony: częstymi przetoczeniami preparatów
krwiopochodnych lub preparatami stymulującymi
czynność szpiku kostnego lub otrzymywać leczenie
immunosupresyjne lub u Ubezpieczonego został
wykonany przeszczep szpiku kostnego. Rozpoznanie
musi być potwierdzone w sposób jednoznaczny
przez Lekarza hematologa. Ubezpieczenie nie
obejmuje przejściowych lub odwracalnych postaci
niedokrwistości aplastycznej.
17. Choroba Alzheimera: przewlekła i postępująca
degeneracja tkanki mózgowej prowadząca do
trwałego otępienia, zaniku pamięci oraz zaburzeń
intelektualnych, których następstwem jest niezdolność
do samodzielnej egzystencji i konieczność stałej opieki
osób trzecich. Ubezpieczony musi być niezdolny do
samodzielnego wykonywania przez okres minimum
6 miesięcy przynajmniej trzech z wymienionych
czynności życiowych: mycie się, ubieranie się,
poruszanie się, korzystanie z toalety, odżywianie.
Diagnoza choroby Alzheimera musi być postawiona
przez Lekarza neurologa w oparciu o obowiązujące
standardy medyczne jej rozpoznawania.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje przypadków
otępienia czy innych uszkodzeń mózgu, do
powstania których doszło w wyniku chorób, w tym
chorób psychicznych lub nadużywania alkoholu lub
narkotyków.
18. Śpiączka: stan utraty przytomności z brakiem reakcji na
bodźce zewnętrzne oraz potrzeby naturalne utrzymujący
się przez okres co najmniej 96 godzin, wymagający
intubacji i mechanicznej wentylacji dla podtrzymania
życia. Stan ten charakteryzuje się dodatkowo
zaistnieniem trwałego ubytku neurologicznego
trwającego nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni od
momentu wystąpienia utraty przytomności.

Ubezpieczenie nie obejmuje śpiączki będącej
wynikiem uzależnienia alkoholowego, narkotykowego
oraz śpiączki farmakologicznej.
19. Choroba Parkinsona: postępująca zwyrodnieniowa
choroba ośrodkowego układu nerwowego
powodująca ubytek neurologiczny. Do stwierdzenia
Poważnej choroby niezbędne są:
• jednoznacznie postawione rozpoznanie przez
Lekarza neurologa, potwierdzone właściwymi dla
tej jednostki chorobowej badaniami dodatkowymi
oraz
• określenie przez Lekarza niezdolności do
samodzielnego wykonywania, nieprzerwanie przez
okres minimum 6 miesięcy, przynajmniej trzech
z wymienionych czynności życiowych: mycie się,
ubieranie się, poruszanie się, korzystanie z toalety,
odżywianie.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje przypadku zespołu
Parkinsona wywołanego przez leki lub toksyny.
20. Całkowity niedowład: całkowita, stała i nieodwracalna
utrata funkcji w dwóch lub więcej kończynach
spowodowana urazem lub chorobą. Niedowład musi
mieć charakter nierokujący poprawy i występować
przez okres minimum 3 miesięcy. Rozpoznanie musi
być potwierdzone przez Lekarza neurologa.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje wszystkich
przypadków niedowładów częściowych, niedowładów
przejściowych (w tym będących następstwem
infekcji wirusowych), niedowładów spowodowanych
zaburzeniami psychologicznymi lub Chorobami
psychicznymi.
21. Zakażenie wirusem HIV: zakażenie wirusem ludzkiego
niedoboru odporności (HIV) lub zespół nabytego
upośledzenia odporności (AIDS), potwierdzone przez
pozytywny wynik dwóch testów: testu na przeciwciała
anty-HIV (ELISA) oraz testu Western Blot lub PCR.
Zakres ubezpieczenia obejmuje jedynie przypadki
zarażenia wirusem HIV w czasie wykonywania
obowiązków służbowych, transfuzji oraz przeszczepu.
Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są zarażenia
w drodze kontaktów seksualnych, dożylnego
przyjmowania narkotyków lub świadomego
zakażenia się.
Do uznania przez Nationale‑Nederlanden Poważnej
choroby niezbędne jest potwierdzenie dokumentacją
medyczną, że do zakażenia doszło:
• Podczas przetoczenia zakażonej krwi lub produktów
krwiopochodnych pochodzących z licencjonowanego
ośrodka uprawnionego do przygotowywania takich
preparatów (stacji krwiodawstwa).
Przetoczenie zakażonej krwi musiało mieć miejsce
po dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
Serokonwersja musi nastąpić w ciągu 180 dni od
daty przetoczenia.
• W wyniku przeszczepienia Ubezpieczonemu
(jako biorcy przeszczepu) narządu zakażonego
uprzednio HIV.
• Podczas codziennych obowiązków
zawodowych pracowników medycznych, czy
osób prowadzących praktykę dentystyczną

w zarejestrowanych zakładach opieki
zdrowotnej, w drodze kontaktu Ubezpieczonego
z zainfekowaną krwią, kontaktu z zakrwawioną,
skażoną igłą, podczas zranienia ostrymi
przyrządami lub poprzez kontakt błony śluzowej
Ubezpieczonego z zainfekowaną krwią. Ponadto
muszą być spełnione poniższe kryteria:
• Ubezpieczony jest zobowiązany do zgłoszenia
pracodawcy zdarzenia, które może być przyczyną
Poważnej choroby;
• zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od
zajścia tego zdarzenia;
• testy krwi dokumentujące brak HIV, czy
przeciwciał HIV zostały przeprowadzone w ciągu
5 dni od momentu wypadku;
• serokonwersja potwierdzająca zarażenie HIV
lub AIDS jest udokumentowana wynikiem testu
HIV, przeprowadzonego w ciągu 180 dni od dnia
wypadku;
• Ubezpieczony zgadza się poddać antywirusowej
terapii po zdarzeniu, które mogło być przyczyną
zakażenia.
Ubezpieczony jest zobowiązany do umożliwienia
Ubezpieczycielowi dostępu do wszelkich wyników
badań oraz do poddania się badaniu krwi na wniosek
Ubezpieczyciela.
22. Pourazowe uszkodzenie mózgu: nieodwracalne
uszkodzenie (martwica) tkanki mózgowej, do
powstania którego doszło w wyniku urazu
zewnętrznego będącego wynikiem nieszczęśliwego
wypadku, powodujące nieodwracalne ubytki
neurologiczne i trwałe symptomy kliniczne. Skutkiem
martwicy tkanki mózgowej musi być niezdolność
Ubezpieczonego do samodzielnego wykonywania,
nieprzerwanie przez okres minimum 3 miesięcy,
przynajmniej trzech z wymienionych czynności
życiowych: mycie się, ubieranie się, poruszanie się,
korzystanie z toalety, odżywianie.
Niezdolność do ich samodzielnego wykonywania
musi być potwierdzona przez Lekarza neurologa.
Nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie nagłe,
wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od
woli Ubezpieczonego, które miało miejsce w czasie
obejmowania ochroną ubezpieczeniową z tytułu
Umowy dodatkowej, będące bezpośrednią i wyłączną
przyczyną pourazowego uszkodzenia mózgu.
23. Choroba Creutzfeldta-Jacoba: postępująca
nieuleczalna choroba układu nerwowego powodująca
w konsekwencji szybko postępujące otępienie,
współistniejące ubytki neurologiczne oraz zaburzenia
funkcji ruchu. Diagnoza musi być jednoznacznie
potwierdzona przez Lekarza neurologa i znajdować
potwierdzenie w badaniach klinicznych, EEG oraz
badaniach wizualizacyjnych.
24. Postępująca twardzina układowa (uogólniona
sklerodermia): układowa choroba tkanki łącznej
przebiegająca z postępującym rozlanym włóknieniem
w skórze, naczyniach krwionośnych i narządach
wewnętrznych. Choroba musi przebiegać z zajęciem
serca, płuc lub nerek, a rozpoznanie musi być
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potwierdzone wynikami biopsji i badań serologicznych.
Rozpoznanie choroby musi być postawione w sposób
jednoznaczny przez Lekarza reumatologa lub
dermatologa.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:
• twardziny ograniczonej (morphea);
• zlokalizowanych postaci sklerodermii (w tym
linijnych stwardnień powłok lub ograniczonych
plam);
• eozynofilowego zapalenia powięzi;
• zespołu CREST.

musi być potwierdzona wynikami odpowiednich
testów laboratoryjnych.
Rozpoznanie choroby musi być postawione w sposób
jednoznaczny przez lekarza specjalistę.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje, wszystkich innych
obrzęków chłonnych, w szczególności będących
skutkami innych infekcji (w tym przenoszonych drogą
płciową), przebytych urazów, następstw procedur
medycznych (w tym przebytych operacji i ich
powikłań), zastoinowej niewydolności krążenia, wad
wrodzonych (w tym patologii układu chłonnego).

25. Bakteryjne zapalenie opon mózgowych: infekcja
bakteryjna opon mózgowo-rdzeniowych, powodująca
zaburzenia funkcji mózgu i prowadząca do
powstania trwałych ubytków neurologicznych,
utrzymujących się co najmniej przez 3 miesiące od
czasu rozpoznania choroby. Rozpoznanie musi być
postawione w sposób jednoznaczny przez lekarza
neurologa oraz potwierdzone wynikiem badania
płynu mózgowo-rdzeniowego.

30. Wirusowe zapalenie mózgu: infekcja wirusowa
mózgu (półkul mózgu, pnia mózgu lub móżdżku)
o ciężkim przebiegu prowadząca do powstania
trwałych ubytków neurologicznych, utrzymujących
się przynajmniej 6 tygodni od początku choroby.
Rozpoznanie musi być potwierdzone w sposób
jednoznaczny przez lekarza neurologa. Wirusowe
zapalenie mózgu spowodowane wirusem HIV nie jest
objęte ochroną ubezpieczeniową.

26. Ropień mózgu z utrzymującymi się deficytami
neurologicznymi: miejscowa infekcja tkanki
mózgowej prowadząca do powstania ogniska
zakażonego materiału (ropy) w obrębie mózgu.
Rozpoznanie choroby musi być postawione
w sposób jednoznaczny przez lekarza specjalistę
i potwierdzone wynikami badań obrazowych (CT,
MRI). Ponadto drenaż chirurgiczny ropnia musi
potwierdzić jego etiologię bakteryjną lub grzybiczą.
Ropień mózgu musi prowadzić do powstania trwałych
ubytków neurologicznych, utrzymujących się co
najmniej przez 3 miesiące od czasu zakończenia
antybiotykoterapii.

31. Toczeń rumieniowaty układowy: choroba
autoimmunologiczna przebiegająca z typowymi
dla niej zmianami skórnymi, nadwrażliwością
na słońce, dolegliwościami ze strony stawów
i zaburzeniami immunologicznymi. W obrazie krwi
muszą być stwierdzane odchylenia hematologiczne,
immunologiczne oraz obecność przeciwciał
przeciwjądrowych potwierdzające rozpoznanie
tocznia. Ponadto konieczne jest stwierdzenie zmian
w ośrodkowym układzie nerwowym lub niewydolność
nerek pod postacią:
• stałego utrzymywania się białkomoczu
w dobowej zbiórce moczu wyższego niż
0,5 grama/dobę,
• stałych zaburzeń neurologicznych ze strony
ośrodkowego układu nerwowego pod postacią
zaburzeń motorycznych lub sensorycznych
utrzymujących się przez minimum 6 miesięcy.
Objawy występujące tylko okresowo, bóle głowy,
zaburzenia psychiczne nie są uważana za „stałe
zaburzenia neurologiczne”.
Rozpoznanie choroby musi być postawione w sposób
jednoznaczny przez lekarza specjalistę.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje tocznia
rumieniowatego układowego polekowego i tocznia
rumieniowatego krążkowego.

27. Choroba Leśniowskiego-Crohna: Ciężka postać
tej choroby, w czasie której pomimo stosowania
optymalnej metody leczenia utrzymuje się przewlekły
proces zapalny jelit powikłana przetokami
i zwężeniami jelit. Choroba, której leczenie wymagało
wykonania co najmniej dwukrotnej resekcji jelita
przeprowadzonej w trakcie różnych operacji (nie
mogą być wykonane jednoczasowo). Rozpoznanie
choroby musi być potwierdzone w sposób
jednoznaczny przez lekarza gastrologa.
28. Ebola: zakażenie wirusem Ebola powodujące
wystąpienie gorączki krwotocznej Ebola. Obecność
wirusa Ebola musi być potwierdzona odpowiednimi
testami laboratoryjnymi, zaś samo rozpoznanie
choroby postawione w sposób jednoznaczny przez
lekarza chorób zakaźnych. Powikłania przebytej
infekcji muszą utrzymywać się powyżej 30 dni od
początku choroby.
29. Słoniowacizna: masywny obrzęk tkanek ciała,
będący skutkiem zastoju chłonki w następstwie
zniszczenia naczyń chłonnych, wskutek przewlekłej
infekcji nicieniem z gatunku filaria (filariozę).
Masywny obrzęk kończyn dolnych, kończyn górnych,
moszny, sromu lub piersi musi mieć charakter
przewlekły. Infekcja nicieniem (obecność mikrofilarii)
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32. Dystrofia mięśniowa: postępujący zanik mięśni,
prowadzący do trwałych zaburzeń ich funkcji.
Diagnoza choroby musi być postawiona przez
lekarza neurologa w oparciu o standardy medyczne
obowiązujące w chwili jej rozpoznawania, w tym
o wyniki badań laboratoryjnych, biopsji mięśnia
i elektromiografii (EMG).
Ubezpieczony musi być trwałe niezdolny do
samodzielnego wykonywania, przynajmniej trzech
z wymienionych czynności życiowych: mycie się,
ubieranie się, poruszanie się, korzystanie z toalety,
odżywianie się.

33. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego: Ciężka postać
choroby wymagająca wykonania całkowitej resekcji
jelita grubego (totalnej kolektomii). Rozpoznanie
choroby musi być potwierdzone w sposób
jednoznaczny przez lekarza gastrologa.
34. Postać mózgowa malarii z trwałymi deficytami
neurologicznymi: szybko narastająca encefalopatia
prowadząca do zaburzeń świadomości (splątania,
majaczenia, otępienia, stuporu lub śpiączki), drgawek,
deficytów neurologicznych lub psychozy. Rozpoznanie
choroby musi być postawione w sposób jednoznaczny
przez lekarza chorób zakaźnych.
Ponadto infekcja Plasmodium falciparum, jako
przyczyna choroby, musi być potwierdzona
odpowiednimi wynikami testów laboratoryjnych.
Postać mózgowa malarii musi prowadzić do powstania
trwałych ubytków neurologicznych, utrzymujących się
dłużej niż 3 miesiące od czasu zakończenia leczenia
lekami przeciwmalarycznymi.
Art. 3 Jak długo trwa Umowa dodatkowa?
1.

Umowę dodatkową w wybranym wariancie ochrony
zawieramy:
a) na 5 lat albo
b) do najbliższej 5. rocznicy trwania Umowy od
dokupienia Umowy dodatkowej, jednak na okres
nie krótszy niż 4 lata i 1 Miesiąc polisowy.
2. Umowa dodatkowa trwa najdłużej do rocznicy
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, która nastąpi
bezpośrednio po ukończeniu przez Ciebie 65 lat.
3. Umowa dodatkowa wygasa:
a) z dniem wypłaty za trzecią Poważną chorobę
w Nieprzerwanym okresie ochrony,
b) z upływem okresu, na jaki została zawarta,
c) z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy.
Art. 4 Czy możesz kontynuować ubezpieczenie po jego
wygaśnięciu?
1.

Tak, zaproponujemy Ci przedłużenie Umowy
dodatkowej, jeśli w czasie trwania poprzedniej umowy
nie otrzymałeś wypłaty za żadną z Poważnych chorób
wskazanych w wybranym przez Ciebie wariancie
ochrony.
2. Tak, zaproponujemy Ci przedłużenie Umowy
dodatkowej, także wtedy, gdy w czasie trwania
poprzedniej umowy otrzymałeś wypłatę za
którąkolwiek z Poważnych chorób wskazanych
w wybranym przez Ciebie wariancie ochrony.
W takim przypadku zakres ochrony ulegnie zmianie,
zgodnie z załącznikiem do Warunków Umowy
dodatkowej (ubezpieczeniem nie będą objęte choroby
zaznaczone pomarańczową kropką w wierszu
odpowiadającym chorobie, za którą otrzymałeś
wypłatę), jednak w Nieprzerwanym okresie ochrony
możesz otrzymać maksymalnie 3 wypłaty.
3. Nie, jeżeli Umowa dodatkowa wygasła z powodu
wypłaty za trzecią Poważną chorobę.
4. Przedłużenie Umowy dodatkowej następuje na
okres 5 lat. Jeśli do końca Umowy lub do rocznicy
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, która nastąpi

po ukończeniu przez Ciebie 65 lat, zostało mniej niż
5 lat, to można przedłużyć tę umowę odpowiednio na
okres 4, 3, 2 lat lub 1 roku.
Art. 5 Jaką kwotę ci wypłacimy w przypadku Poważnej
choroby?
1.

Wysokość wypłaty wskazana jest w poniższej tabeli:

Pierwsza wypłata

Druga lub trzecia wypłata

100% Sumy ubezpieczenia
W przypadku Angioplastyki
naczyń wieńcowych (PTCA)
otrzymasz 50% Sumy
ubezpieczenia

50% Sumy ubezpieczenia
W przypadku Angioplastyki
naczyń wieńcowych (PTCA)
otrzymasz 25% Sumy
ubezpieczenia

Przykład 1
Pan Jan utracił słuch i otrzymał on od Nationale‑Nederlanden
wypłatę 100% Sumy ubezpieczenia. Następnie pan Jan
przeszedł zabieg Angioplastyki naczyń wieńcowych (PTCA)
i z tego tytułu otrzymał od Nationale‑Nederlanden 25% Sumy
ubezpieczenia. W kolejnym roku zdiagnozowano u niego
Chorobę Alzheimera i otrzymał od Nationale‑Nederlanden
kolejną wypłatę: 50% Sumy ubezpieczenia. Z powodu
dokonania 3 wypłat Umowa dodatkowa wygasła. Pan Jan
otrzymał łącznie 175% Sumy ubezpieczenia.
Przykład 2
Pani Zosia przeszłą zabieg Angioplastyki naczyń wieńcowych
(PTCA) i otrzymała od Nationale‑Nederlanden wypłatę
50% Sumy ubezpieczenia. Następnie u pani Zosi została
zdiagnozowana Schyłkowa niewydolność wątroby i z tego
tytułu Nationale‑Nederlanden wypłaciło 50% Sumy
Ubezpieczenia. Umowa dodatkowa trwa nadal.

2. Za dzień wystąpienia Poważnej choroby uznaje się:
a) dzień postawienia ostatecznej diagnozy przez
Lekarza, o ile zdiagnozowana choroba jest
zgodna z definicją Poważnej choroby zawartą
w Warunkach Umowy dodatkowej – w przypadku
Zawału serca, Udaru mózgu, Schyłkowej
niewydolności nerek, Śpiączki, Stwardnienia
rozsianego, Choroby Parkinsona, Poparzenia
trzeciego stopnia, Choroby Alzheimera, Choroby
Creutzfeldta-Jakoba, Niewydolności wątroby,
Całkowitego niedowładu, Niedokrwistości
aplastycznej, Postępującej twardziny układowej
(uogólniona sklerodermia), Pourazowego
uszkodzenia mózgu, Utraty wzroku, Utraty
mowy, Utraty słuchu, Zakażania wirusem
HIV, Bakteryjnego zapalenia opon mózgowordzeniowych, Ropnia mózgu z utrzymującymi
się deficytami neurologicznymi, Choroby
Leśniowskiego-Crohna, Zakażenia wirusem
Ebola, Słoniowacizny, Wirusowego zapalenia
mózgu, Schyłkowej niewydolności oddechowej,
Tocznia rumieniowatego układowego, Dystrofii
mięśniowej, Wrzodziejącego zapalenia jelita
grubego, Postaci mózgowej malarii z trwałym
deficytem neurologicznym,
b) dzień przeprowadzenia zabiegu operacyjnego
– w przypadku Zabiegu chirurgicznego
polegającego na dokonaniu pomostu
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omijającego wieńcowego (bypass), Angioplastyki
naczyń wieńcowych, Operacji zastawek serca,
Operacji aorty,
c) dzień przeprowadzenia zabiegu operacyjnego lub
dzień zakwalifikowania Ubezpieczonego na listę
biorców oczekujących na przeszczep narządu –
w przypadku Przeszczepienia narządów.
3. Kwota, którą wypłacimy zostanie obliczona
według Sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu
wystąpienia Poważnej choroby.
4. Jeżeli w Nieprzerwanym okresie ochrony wystąpi
więcej niż jedna Poważna choroba, to ustalenie
odpowiedzialności Nationale‑Nederlanden nastąpi
z uwzględnieniem:
a) dnia wystąpienia każdej z tych Poważnych
chorób, oraz
b) postanowień załącznika do Warunków Umowy
dodatkowej.
5. Jeżeli podczas rozpatrywania wniosku o wypłatę,
ze zgromadzonej dokumentacji medycznej będzie
wynikało, że wystąpiła więcej niż jedna Poważna
choroba i według załącznika do Warunków Umowy
dodatkowej wypłata za jedną z tych chorób wyklucza
wypłatę za pozostałe (zaznaczone pomarańczową
kropką w wierszach odpowiadających tym
chorobom) Nationale-Nederlanden ustali
odpowiedzialność za każdą z tych chorób. Wypłata
z tytułu Umowy dodatkowej nastąpi po ustaleniu
odpowiedzialności Nationale-Nederlanden.

Art. 8 Jak zmienić wariant ochrony?
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Art. 9 Jak podwyższyć lub obniżyć Sumę ubezpieczenia?
1.
2.

Art. 6 Jak wypłacane będą pieniądze? Co jest potrzebne?
Jeżeli Poważna choroba wystąpi w czasie trwania
Umowy dodatkowej, otrzymujesz prawo do wypłaty
pieniędzy.
2. Jeżeli poinformujesz nas o Poważnej chorobie, to do
wykonania wypłaty będą potrzebne następujące
dokumenty:
a) kopia Twojego dowodu osobistego, paszportu
albo innego dokumentu potwierdzającego Twoją
tożsamość,
b) dokumentacja potwierdzająca zajście Poważnej
choroby:
• karta wypisu ze szpitala,
• dokumentacja leczenia ambulatoryjnego
i wynikami badań,
• dokumentacja potwierdzająca wystąpienie
jednostki chorobowej,
• opinie lekarskie i wyniki badań laboratoryjnych
oraz inne dokumenty niezbędne do określenia
tytułu wypłaty Świadczenia – na wniosek
Nationale‑Nederlanden.
Informacje co należy zrobić, aby Nationale‑Nederlanden
wypłaciło pieniądze zawarte są w Warunkach.

1.

Art. 7 Jakie są Twoje obowiązki?
Wizyta u Lekarza orzecznika – jeśli będziemy
potrzebowali stwierdzenia, czy zdiagnozowana choroba
jest objęta ubezpieczeniem. Wizyta odbędzie się
w wyznaczonych przez nas placówkach medycznych
i na nasz koszt.
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Jeżeli chcesz zmienić wariant ochrony, razem
z Właścicielem polisy, złóż do nas wniosek.
Przed zmianą wariantu na wyższy możemy poprosić
Cię o:
a) dodatkowe informacje dotyczące Twojego stanu
zdrowia,
b) wykonanie badań lekarskich na nasz koszt,
w wyznaczonych przez nas placówkach medycznych.
Zmiana wariantu na wyższy nie jest możliwa po
wystąpieniu którejkolwiek Poważnej choroby, objętej
ubezpieczeniem.
Zmiana wariantu na niższy jest możliwa po 2 latach od
dnia rozpoczęcia ochrony z tytułu Umowy dodatkowej,
pod warunkiem zachowania minimalnej Składki
ochronnej i minimalnej Składki.
Zmiana wariantu powoduje zmianę wysokości składki
za Umowę dodatkową.
Nowy wariant obowiązuje od 1. dnia Miesiąca
polisowego po zaakceptowaniu wniosku o zmianę,
jeśli nie ma zaległości w opłacaniu Składki i zostanie
opłacona Składka w nowej wysokości.
Zmianę potwierdzamy Dokumentem ubezpieczenia.

3.

4.
5.

6.
7.

Jeżeli chcesz podwyższyć Sumę ubezpieczenia, razem
z Właścicielem polisy, złóż do nas wniosek.
Przed podwyższeniem Sumy ubezpieczenia:
a) poprosimy Cię o dodatkowe informacje dotyczące
Twojego stanu zdrowia,
b) możemy poprosić Cię o wykonanie badań
lekarskich na nasz koszt, w wyznaczonych przez
nas placówkach medycznych.
Możemy poprosić także o informacje dotyczące Twojej
sytuacji finansowej lub sytuacji finansowej Właściciela
polisy.
Informacje te są nam potrzebne w celu właściwego
określenia potrzeb ubezpieczeniowych, ustalenia
odpowiedniej Sumy ubezpieczenia oraz prawidłowej
oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
Podwyższenie Sumy ubezpieczenia nie jest możliwe po
wystąpieniu którejkolwiek Poważnej choroby, objętej
ubezpieczeniem.
Obniżenie Sumy ubezpieczenia jest możliwe po
2 latach od dnia rozpoczęcia ochrony w ramach
Umowy dodatkowej, pod warunkiem zachowania
minimalnej Składki ochronnej i minimalnej Składki.
Zmiana Sumy ubezpieczenia powoduje zmianę
wysokości składki za Umowę dodatkową.
Nowa Suma ubezpieczenia obowiązuje od 1. dnia
Miesiąca polisowego po zaakceptowaniu wniosku
o zmianę, jeśli nie ma zaległości w opłacaniu Składki
i zostanie opłacona Składka w nowej wysokości.

Art. 10 Jak ustalimy wysokość składki? Jak długo będzie
opłacana?
1.

Składka za Umowę dodatkową jest ustalana
zgodnie z obowiązującą u nas taryfą składek
i zależy od Twojego wieku, okresu ubezpieczenia,
Sumy ubezpieczenia, wybranego wariantu ochrony
i szczególnych warunków, na jakich zawarto Umowę
dodatkową. Przy przedłużeniu Umowy dodatkowej
na wysokość Składki mogą mieć wpływ Poważne
choroby, które wystąpiły w Nieprzerwanym okresie
ochrony.
2. Składka za Umowę dodatkową jest opłacana
regularnie razem ze Składką za Umowę.

Art. 13 Wejście w życie Warunków Umowy dodatkowej
Warunki Umowy dodatkowej zatwierdzone przez Zarząd
Nationale‑Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na
Życie S.A. uchwałą nr 14/2019 z dnia 25 marca 2019 r.,
wchodzą w życie z dniem 7 kwietnia 2019 r.

Michał Hucał

Członek Zarządu

Jacek Koronkiewicz
Członek Zarządu

Art. 11 W jakich sytuacjach nie wypłacimy pieniędzy?
1.

Nie wypłacimy pieniędzy, jeśli Poważna choroba jest
następstwem:
a) okoliczności wyłączających naszą
odpowiedzialność, o których mowa w Warunkach,
b) popełnienia przez Ciebie lub usiłowania
popełnienia przestępstwa,
c) próby popełnienia samobójstwa, samookaleczenia
lub okaleczenia na własną prośbę, niezależnie od
stanu poczytalności,
d) spożywania lub pozostawania przez Ciebie
w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem środków
odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii, z wyjątkiem leków
zażywanych na zlecenie Lekarza i w sposób przez
niego zalecony,
e) Choroby rozpoznanej lub Choroby, której objawy
wystąpiły, były diagnozowane lub leczone przed
dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej
(włączając wady wrodzone wraz z ich
następstwami).
2. Nie wypłacimy pieniędzy, w przypadku Twojej śmierci
w następstwie Poważnej choroby w ciągu 30 dni od
dnia jej zajścia.
Art. 12 Zastosowanie Warunków
W sprawach nieuregulowanych w Warunkach
Umowy dodatkowej mają zastosowanie odpowiednie
postanowienia Warunków. Pojęcia pisane wielką literą,
a niezdefiniowane w Warunkach Umowy dodatkowej mają
znaczenie zgodne z definicjami używanymi w Warunkach.
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Załącznik
do Warunków umowy dodatkowej na wypadek
(sposób czytania tabeli na stronie 14)
1. W pomarańczowej kolumnie znajdź Poważne choroby, za które Nationale‑Nederlanden wypłaciło pieniądze.
2. Sprawdź, za które Poważne choroby nadal możesz otrzymać wypłatę – są to pola bez pomarańczowych
kropek.
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3. J eżeli w którymkolwiek z wierszy dotyczących Poważnych chorób, za które otrzymałeś wypłaty, występuje
pomarańczowa kropka, oznacza to brak możliwości wypłaty za chorobę oznaczoną tym kolorem.

era

Za każdą z poniższych
Poważnych chorób
Nationale‑Nederlanden
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Poważna choroba, za którą możesz otrzymać
wypłatę w przypadku drugiej lub kolejnej choroby
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Poważna choroba, za którą nie otrzymasz wypłaty
w przypadku drugiej lub kolejnej choroby
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Jak czytać tabelę dotyczącą wypłat
W przypadku wystąpienia pierwszej Poważnej choroby, Nationale‑Nederlanden wypłaci pieniądze za każdą z chorób
wymienionych w pomarańczowej kolumnie tabeli. W przypadku wystąpienia drugiej lub trzeciej Poważnej choroby, ze względu na
wystąpienie wcześniejszej Poważnej choroby za którą należy się wypłata, zmniejsza się liczba chorób objętych ubezpieczeniem.
Przykład:

Pierwszą chorobą jest zawał serca.

Ze względu na wystąpienie Poważnej choroby, za którą należy się wypłata lista Poważnych chorób, za
które Nationale‑Nederlanden wypłaci pieniądze przy kolejnym zachorowaniu, zmniejszyła się o 8 chorób.
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W pomarańczowej
kolumnie znajduje się spis
34 Poważnych chorób objętych
ubezpieczeniem, czyli tych, za
które Nationale‑Nederlanden
wypłaci pieniądze w przypadku
wystąpienia pierwszej choroby.

•

•

•

•

Po jakimś czasie zdiagnozowano kolejną chorobę – tym razem Chorobę Parkinsona.
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Dlatego Nationale‑Nederlanden wypłaci pieniądze kolejny raz.
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W związku z wystąpieniem dwóch Poważnych chorób, za które należy sie wypłata, zakres ubezpieczenia uległ ograniczeniu
w sumie o 10 chorób. 24 choroby są wciąż objęte ubezpieczeniem.
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W wierszu Choroba Parkinsona zaznaczone są 2 pola pomarańczową kropką, co oznacza, że ze względu na wystąpienie drugiej
Poważnej choroby za którą należy się wypłata zakres chorób objętych ubezpieczeniem zmniejszył się o kolejne 2 choroby.
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W wierszu zawał serca Choroba Parkinsona nie posiada pomarańczowej kropki,
co oznacza, że choroba nadal objęta jest ubezpieczeniem.
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