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Szczegółowe warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek specjalistycznego leczenia Ubezpieczonego

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1
Niniejsze Szczegółowe warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek specjalistycznego leczenia, stosuje się w
umowach dodatkowych, które mogą stanowić rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez INTER-śYCIE
Polska, na podstawie umów podstawowych, do których zastosowanie mają Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na Ŝycie
„INTER GRUPA”, zwane dalej OWU umowy podstawowej, a Ubezpieczającymi.
Rozdział II

Definicje

§2
1.

Terminy oraz nazwy uŜyte w Warunkach Szczegółowych, polisie oraz innych dołączonych dokumentach oznaczają:
1)

Ablacja – zabieg wykonywany za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu leczenia zaburzeń rytmu serca;

2)

Chemioterapia – metoda systemowego leczenia choroby nowotworowej za pomocą przynajmniej jednego leku
przeciwnowotworowego z grupy leków L według klasyfikacji ATC podanego drogą pozajelitową;

3)

Kardiowerter/defibrylator – urządzenie elektroniczne z funkcją detekcyjna i defibrylacyjną wszczepiane chorym, którzy
maja powaŜne zaburzenia rytmu pochodzenia komorowego lub epizody nagłego zatrzymania krąŜenia;

4)

Radioterapia – leczenie choroby nowotworowej za pomocą promieniowania jonizującego;

5)

Rozrusznik serca – (stymulator serca, kardiostymulator) urządzenie elektroniczne słuŜące do pobudzenia rytmu serca,
wszczepiane do ciała chorego;

6)

Terapia interferonowa – podawanie droga pozajelitową interferonu jako metoda leczenia przewlekłego wirusowego
zapalenia wątroby typu C;

Rozdział III

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

§3
1.

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

2.

Zakres ubezpieczenia obejmuje przeprowadzenie u ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności INTER-śYCIE Polska
specjalistycznego leczenia tj.:
1)
2)
3)
4)
5)

chemioterapii albo radioterapii;
terapii interferonowej;
wszczepienia kardiowertera/defibrylatora;
wszczepienia rozrusznika serca;
ablacji;

Rozdział IV

Świadczenia z tytułu Umowy ubezpieczenia

§4
INTER-śYCIE Polska wypłaca świadczenie w przypadku specjalistycznego leczenia w wysokości 100% sumy ubezpieczenia
aktualnej w dniu:
1)

podania pierwszej dawki leku w przypadku chemioterapii i terapii interferonowej;

2)

podania pierwszej dawki promieniowania jonizującego;

3)

wszczepienia kardiowertera/defibrylatora lub rozrusznika serca lub wykonania ablacji.

Rozdział V

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności

§5
1.

W okresie pierwszych 90 dni, licząc od początku odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego (karencja), INTERśYCIE Polska nie ponosi odpowiedzialności za specjalistyczne leczenie.

2.

Odpowiedzialność INTER-śYCIE Polska nie obejmuje specjalistycznego leczenia, które rozpoczęło się przed początkiem
odpowiedzialności INTER-śYCIE Polska w stosunku do ubezpieczonego.

Rozdział VI

Zawarcie Umowy ubezpieczenia i przystępowanie do ubezpieczenia

§6
1. Umowa ubezpieczenia dodatkowego moŜe zostać zawarta wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego.
2. Ubezpieczony moŜe przystąpić do ubezpieczenia dodatkowego wraz z przystąpieniem do umowy ubezpieczenia
podstawowego.
3. Umowa ubezpieczenia moŜe zostać zawarta, jeŜeli do umowy ubezpieczenia dodatkowego przystąpi określona przez INTERśYCIE Polska liczba Ubezpieczonych objętych umowa ubezpieczenia podstawowego.
Rozdział VII

Czas trwania umowy

§7
1.

Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na czas trwania umowy ubezpieczenia podstawowego.
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2.

W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia podstawowego zostaje przedłuŜona na kolejny okres, umowa dodatkowa zostaje
przedłuŜona na analogiczny okres.

Rozdział VIII

Suma ubezpieczenia

§8
Suma ubezpieczenia z tytułu specjalistycznego leczenia określona jest we wniosku Ubezpieczającego o zawarcie umowy
ubezpieczenia, a następnie potwierdzona zostaje w polisie.
Rozdział IX

Składka ubezpieczeniowa

§9
1.

Składka ubezpieczeniowa naleŜna z tytułu umowy ubezpieczenia dodatkowego jest ustalana na podstawie taryfy
obowiązującej w INTER-śYCIE Polska na dzień zawarcia lub przedłuŜenia umowy ubezpieczenia dodatkowego.

2.

Wysokość składki określa INTER-śYCIE Polska w zaleŜności od wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu umów
ubezpieczeń dodatkowych, wysokości świadczeń, częstotliwości opłacania składek oraz liczby, struktury wiekowej, płciowej
i zawodowej osób przystępujących do umowy ubezpieczenia.

3.

Składka ubezpieczeniowa stanowi iloczyn wartości składki ubezpieczeniowej ustalonej dla umowy ubezpieczenia
podstawowego i umów dodatkowych oraz liczby Ubezpieczonych objętych ochroną ubezpieczeniową.

4.

Składka przekazywana jest wraz ze składką za ubezpieczenie podstawowe.

Rozdział X

Początek i koniec odpowiedzialności INTER-śYCIE Polska

§ 10
Odpowiedzialność INTER-śYCIE Polska z tytułu umowy dodatkowej w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna się zgodnie z
terminami określonymi w OWU umowy podstawowej.
§ 11
Odpowiedzialność INTER-śYCIE Polska w stosunku do Ubezpieczonego kończy się w dniu zakończenia odpowiedzialności z
tytułu umowy ubezpieczenia podstawowego.
Rozdział XI

Uprawnieni do świadczenia

§ 12
1.

Prawo do świadczenia z tytułu specjalistycznego leczenia przysługuje Ubezpieczonemu.

Rozdział XII

Wypłata świadczenia

§ 13
1.

W przypadku wypłacenia przez INTER-śYCIE Polska świadczenia z tytułu:
1) chemioterapii albo radioterapii;
2) terapii interferonowej;
3) wszczepienia kardiowertera/defibrylatora;
4) wszczepienia rozrusznika serca;
5) ablacji;
odpowiedzialność INTER-śYCIE Polska wygasa w zakresie tego specjalistycznego leczenia.

2.

INTER-śYCIE Polska wypłaca jedno świadczenie w przypadku radioterapii lub chemioterapii.

3.

Zgłaszając roszczenie o wypłatę świadczenia wnioskujący składa do INTER-śYCIE Polska następujący komplet
dokumentów:
1) pisemne zgłoszenie roszczenia na formularzu INTER-śYCIE Polska;
2) dokumentację medyczną potwierdzającą specjalistyczne leczenie;
3) inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia na Ŝyczenie INTER-śYCIE Polska.

4.

INTER-śYCIE Polska na podstawie dokumentów, o których mowa w ust 2, decyduje o zasadności roszczenia.

Rozdział XIII

Postanowienia końcowe

§ 14
1.

W sprawach nieuregulowanych w szczegółowych warunkach ubezpieczenia dodatkowego mają zastosowanie ogólne
warunki ubezpieczenia podstawowego, przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne
właściwe przepisy prawa.

2.

Niniejsze szczegółowe warunki ubezpieczenia umowy dodatkowej stanowią integralną część umowy ubezpieczenia.

strona 3 z 3

