UBEZPIECZENIE TERMINOWE NA ŻYCIE
Aneks do
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia
Na mocy niniejszego Aneksu postanawia się wprowadzić do ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczenie Terminowe na
Życie następujące zmiany:
§1
Do Ogólnych Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia Wystąpienia u Ubezpieczonego Poważnego Zachorowania – w ramach
Ubezpieczenia Terminowego na Życie - ma zastosowanie następujący załącznik:
1.

Katalog Poważnych Zachorowań – Ubezpieczenie Terminowe na Życie zatwierdzony Uchwałą 332/2003 Zarządu
„WARTY VITA” S.A. i wprowadzony w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.
§2

Pozostałe postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia - Ubezpieczenie Terminowe na Życie nie ulegają zmianie.
§3
Niniejszy Aneks do OWU wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.
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Katalog Poważnych Zachorowań –Ubezpieczenie Terminowe na Życie
§1
Niniejszy katalog określa następujące rodzaje poważnych zachorowań:
1) nowotwór złośliwy,
2) zawał serca,
3) udar mózgu,
4) chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej (by-pass),
5) niewydolność nerek,
6) przeszczep dużych narządów.
NOWOTWÓR
§2
1. Za nowotwór złośliwy uważa się niekontrolowany rozrost komórek patologicznych, które rozrastając
się w sposób niepohamowany i przekazując swe cechy komórkom potomnym niszczą zdrowe tkanki.
2. Do nowotworów zaliczane są również białaczki i złośliwe choroby układu chłonnego takie jak choroba
Hodgkin’a.
3. Ubezpieczeniem nie są objęte:
a) dysplazja szyjki macicy (wszystkie stopnie CIN),
b) nowotwory łagodne, nieinwazyjne (in situ) i zmiany zlokalizowane, nienaciekające wykazujące
a)

cechy wczesnego złośliwienia,
wczesne stadium raka prostaty – stopień 1 (T1a, 1b, 1c),

c) nowotwory skóry, włączając czerniaka złośliwego w stopniu IA (T1a N0 M0),
d) nowotwory przy współistnieniu infekcji HIV.
4. Cechy naciekania, rozrostu złośliwego muszą być potwierdzone badaniem histopatologicznym.
ZAWAŁ SERCA
§3
1. Za zawał serca uważa się martwicę części mięśnia sercowego spowodowaną niedostatecznym
zaopatrzeniem go w krew.
2. Rozpoznanie musi być udokumentowane poprzez:
1) charakterystyczny ból w klatce piersiowej,
2) potwierdzone nowe zmiany w EKG (cechy zawału),
3) oraz podwyższony poziom enzymów specyficznych dla zawału serca, Troponiny lub innych
markerów biochemicznych.
3. Ubezpieczeniem nie są objęte zawały serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI) ze wzrostem
Troponiny I lub T i inne ostre zespoły wieńcowe.
UDAR MÓZGU
§4
Za udar mózgu uważa się każde nagłe wystąpienie objawów ogniskowych (neurologicznych) wywołanych
zaburzeniami krążenia mózgowego trwających ponad 24 godziny (zawał tkanki mózgowej, krwotok, zator).
Zaburzenia te powodują określone zmiany morfologiczne w tkance mózgowej manifestujące się trwałym
deficytem neurologicznym trwającym co najmniej 3 miesiące, potwierdzonym obiektywnie (badanie
lekarskie).
Ubezpieczeniem nie jest objęte przemijające niedokrwienie mózgu (TIA) i objawy neurologiczne spowodowane
migreną.

CHIRURGICZNE LECZENIE CHOROBY WIEŃCOWEJ
§5
Za chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej uważa się zabieg na otwartym sercu polegający
na wytworzeniu pomostów aortalno-wieńcowych (by-pass) z powodu zwężenia lub niedrożności dwóch i
więcej tętnic wieńcowych z wyłączeniem przezskórnej angioplastyki balonowej, angioplastyki laserowej i
innych technik nieoperacyjnych.
Konieczność przeprowadzenia zabiegu musi być potwierdzona badaniem koronarograficznym.
NIEWYDOLNOŚĆ NEREK
§6
Za niewydolność nerek uważa się chroniczne, nieodwracalne, całkowite zniszczenie miąższu obu nerek
wymagające regularnych dializ (hemodializy lub dializy otrzewnowej) lub przeszczepu.
PRZESZCZEP DUŻYCH NARZĄDÓW
§7
Za przeszczep dużych narządów rozumie się przeszczep serca, płuca, wątroby, nerki, trzustki jeżeli
ubezpieczony jest biorcą.

§8
Niniejszy Katalog poważnych zachorowań został zatwierdzony Uchwałą nr 332/2003 Zarządu
„WARTA VITA” S.A. i wprowadzony w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.
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