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To jest materiał zawierający kluczowe informacje. Pełne informacje
o ubezpieczeniu znajdziesz w innych dokumentach, w szczególności
w ogólnych warunkach Dodatkowego grupowego ubezpieczenia na
wypadek operacji chirurgicznych Plus, kod warunków: OLGP33 (OWU).
Zanim podejmiesz decyzję o zawarciu umowy, zapoznaj się z OWU.
Użyte w OWU definicje mogą odbiegać od powszechnie przyjętego
pojęcia, dlatego zwróć na nie szczególną uwagę.
Zawarcie umowy jest dobrowolne.
INFORMACJA O PRODUKCIE

• jest prezentowana w celach informacyjnych,
• nie jest częścią umowy ubezpieczenia (umowy),
• nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego,
• nie powinna stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia decyzji dotyczącej ubezpieczenia.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA – CO UBEZPIECZAMY?
Przedmiotem ubezpieczenia dodatkowego jest zdrowie ubezpieczonego.
Zakres ubezpieczenia obejmuje wykonanie w okresie naszej odpowiedzialności tylko takich operacji chirurgicznych, które łącznie spełniają
poniższe warunki:
• są wymienione w Wykazie Operacji Chirurgicznych, stanowiącym
załącznik do ogólnych warunków ubezpieczenia,
• istniały w stosunku do nich wskazania medyczne warunkujące
konieczność ich wykonania w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby albo zmniejszenia skutków nieszczęśliwego wypadku,
• zostały przeprowadzone:
 w znieczuleniu ogólnym bądź;
 podczas pobytu w szpitalu bądź;
 w związku z zawałem serca lub udarem mózgu z trwałym ubytkiem
neurologicznym lub nowotworem złośliwym.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU – JAKIE SĄ GŁÓWNE CECHY
NASZEGO UBEZPIECZENIA?
W przypadku wykonania operacji chirurgicznej wypłacimy ubezpieczonemu świadczenie:
• po wykonaniu operacji chirurgicznej w znieczuleniu ogólnym wymienionej w Wykazie Operacji Chirurgicznych w wysokości określonej we
wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej polisą jako procent sumy
ubezpieczenia,
• po wykonaniu operacji chirurgicznej podczas pobytu w szpitalu
wymienionej w Wykazie Operacji Chirurgicznych w wysokości określonej we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej polisą jako procent
sumy ubezpieczenia,
• po wykonaniu operacji chirurgicznej związanej z zawałem serca lub
udarem mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym lub nowotworem
złośliwym wymienionej w Wykazie Operacji Chirurgicznych w wysokości określonej we wniosku o zawarcie umowy i potwierdzonej polisą
jako procent sumy ubezpieczenia,
• wysokość należnego świadczenia ustalany jest na podstawie
wysokości sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wykonania operacji chirurgicznej.
Umowa ubezpieczenia dodatkowego może być zawarta wraz
z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego albo w dowolnym
momencie jej trwania. Umowa ubezpieczenia dodatkowego może

zostać zawarta pod warunkiem jednoczesnego zawarcia albo funkcjonowania u ubezpieczającego umowy dodatkowego grupowego
ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych.
Zawarcie umowy ubezpieczenia dodatkowego rozszerza naszą
odpowiedzialność z tytułu dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych za operacje chirurgiczne
przeprowadzone na terytorium krajów, określonych w ogólnych
warunkach ubezpieczenia.
KTO MOŻE ZAWRZEĆ Z NAMI UMOWĘ, KOGO UBEZPIECZAMY?
Umowę ubezpieczenia zawiera ubezpieczający, który przekazuje składki
za ubezpieczenie.
Do ubezpieczenia mogą przystąpić ubezpieczeni objęci ubezpieczeniem
podstawowym oraz dodatkowym grupowym ubezpieczeniem na wypadek operacji chirurgicznych.
JAK DŁUGO TRWA UMOWA?
Umowa ubezpieczenia dodatkowego zawierana jest na 1 rok, z tym,
że jeżeli jest zawierana pomiędzy rocznicami polisy, zostaje zawarta
na okres do najbliższej rocznicy polisy.
Umowa ubezpieczenia dodatkowego zostaje przedłużona na kolejne
okresy roczne, o ile obowiązuje umowa ubezpieczenia podstawowego
i dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych i żadna ze stron nie postanowi inaczej.
GDZIE OBOWIĄZUJE UBEZPIECZENIE?
Ochrona ubezpieczeniowa działa na terytorium kraju należącego do
Unii Europejskiej lub na terytorium: Australii, Islandii, Japonii, Kanady,
Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych Ameryki,
Szwajcarii, Watykanu, Wielkiej Brytanii, przez 24 godziny na dobę.
JAK I KIEDY OPŁACASZ SKŁADKĘ?
Składka przekazywana jest przez ubezpieczającego wraz ze składką
za ubezpieczenie podstawowe.
KIEDY ROZPOCZYNA SIĘ I KOŃCZY OCHRONA UBEZPIECZENIOWA?
Nasza odpowiedzialność (czyli ochrona ubezpieczeniowa) rozpoczyna
się zgodnie z zasadami przyjętymi w ubezpieczeniu podstawowym.
W okresie pierwszych 180 dni, licząc od początku odpowiedzialności
w stosunku do ubezpieczonego, PZU Życie SA ponosi odpowiedzialność jedynie z tytułu wykonania operacji chirurgicznej będącej
następstwem nieszczęśliwego wypadku, który zaistniał w okresie odpowiedzialności (karencja).
Nasza odpowiedzialność w stosunku do ubezpieczonego zakończy się:
• z dniem zakończenia naszej odpowiedzialności w ubezpieczeniu podstawowym lub dodatkowym grupowym ubezpieczeniu na wypadek
operacji chirurgicznych,
• z dniem, w którym otrzymamy oświadczenie ubezpieczającego że
odstępuje od umowy ubezpieczenia dodatkowego,
• z dniem zakończenia naszej ochrony w zakresie ubezpieczenia dodatkowego – jeśli nie jest przedłużane,
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• z ostatnim dniem miesiąca, w którym rezygnujesz z ubezpieczenia

dodatkowego i za który otrzymaliśmy składkę,
• z dniem, w którym upływa okres wypowiedzenia ubezpieczenia dodatkowego,
• z dniem, w którym umowa w zakresie ubezpieczenia dodatkowego
ulega rozwiązaniu.
GŁÓWNE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA OCHRONY
UBEZPIECZENIOWEJ – CZEGO NIE OBEJMUJE UBEZPIECZENIE?
Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku:
• operacji, co do której nie istniały wskazania medyczne warunkujące
konieczność jej wykonania w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby albo zmniejszenia skutków nieszczęśliwego wypadku,
• wykonania kilku operacji chirurgicznych w znieczuleniu ogólnym
w okresie 60 dni, liczonym od daty wykonania w tym okresie pierwszej operacji chirurgicznej w znieczuleniu ogólnym – PZU Życie SA
wypłaca wówczas świadczenie tylko za jedną operację chirurgiczną
w znieczuleniu ogólnym,
• wykonania kilku operacji chirurgicznych związanych z zawałem
serca lub udarem mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym
lub nowotworem złośliwym w okresie 60 dni, liczonym od daty
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wykonania w tym okresie pierwszej z tych operacji chirurgicznych
– PZU Życie SA wypłaca wówczas świadczenie tylko za jedną z tych
operacji chirurgicznych.
Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności jeśli dana sytuacja nie
jest objęta zakresem ubezpieczenia, nie spełnia definicji wskazanej
w umowie lub skończyła się nasza odpowiedzialność (np. z powodu
nieopłacenia składki).
JAK ROZWIĄZAĆ UMOWĘ?
Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia dodatkowego
w terminie 30 dni od zawarcia umowy, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie 7 dni od zawarcia umowy. Po tym
czasie ubezpieczający może rozwiązać umowę poprzez jej pisemne
wypowiedzenie. Umowę ubezpieczenia dodatkowego można rozwiązać
w wyniku jej nieprzedłużenia.
WYNAGRODZENIE DYSTRYBUTORA
W związku z proponowaną umową dystrybutor otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne.

PZUŻ 1A21

W poniższej tabeli przedstawiamy te postanowienia ogólnych
warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek
operacji chirurgicznych Plus, kod warunków OLGP33 (OWU),
które wskazują podstawowe warunki umowy ubezpieczenia
Informacje te są częścią OWU i wynikają z przepisów prawa (art. 17
ust. 1 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).
Lp. Rodzaj informacji

Numer zapisu

1.

Przesłanki wypłaty świadczenia

pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt

1–3
6 – 11
17 – 19
36 – 37
44
45 – 49
61

2.

Ograniczenia oraz wyłączenia
odpowiedzialności zakładu
ubezpieczeń uprawniające
do odmowy wypłaty świadczeń
lub ich obniżenia

pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt
pkt

1–3
6–9
12 – 16
17 – 19
20
41 – 42
43
61

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA
NA WYPADEK OPERACJI CHIRURGICZNYCH PLUS
Kod OWU: OLGP33
Zarząd PZU Życie SA ustalił ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych Plus
uchwałą nr UZ/155/2020 z dnia 13 lipca 2020 (zwane dalej OWU).
OWU wchodzą w życie z dniem 18.09.2020 roku i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 1 października 2020 roku.
Ubezpieczający przed zawarciem umowy powinien dokładnie zapoznać się z OWU oraz przekazać OWU każdemu, kto chce przystąpić do umowy.
Zanim przystąpisz do umowy, zapoznaj się dokładnie z OWU otrzymanymi od ubezpieczającego.

SŁOWNICZEK
– czyli co oznaczają użyte terminy
1. 
W OWU używamy terminów:
1) dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych – wskazane przez PZU Życie SA, inne niż niniejsze,
ubezpieczenie dodatkowe na wypadek operacji chirurgicznych;
2) nowotwór złośliwy – który jest niekontrolowanym rozrostem
komórek nowotworowych, cechujących się zdolnością do naciekania i niszczenia tkanek oraz tworzenia odległych przerzutów.
Odpowiadamy wyłącznie za taki nowotwór złośliwy, którego inwazyjny charakter został potwierdzony badaniem histopatologicznym. Odpowiadamy także za rozsianą chorobę nowotworową ze
zmianami przerzutowymi, gdy nie pobrano materiału do badania
histopatologicznego, ale obraz kliniczny i badania diagnostyczne
są jednoznaczne, co do złośliwości procesu nowotworowego;
3) operacja chirurgiczna – operacja, którą wykonuje lekarz
medycyny w placówce medycznej w znieczuleniu ogólnym,
przewodowym lub miejscowym;
4) operacja chirurgiczna podczas pobytu w szpitalu – operacja
chirurgiczna wykonana podczas pobytu w szpitalu, który trwał
nieprzerwanie dłużej niż 14 dni;
5) operacja chirurgiczna w znieczuleniu ogólnym – operacja
chirurgiczna wykonana w znieczuleniu ogólnym rozumianym
jako rodzaj znieczulenia, w którym wpływowi anestetyku zostają
poddane wszystkie narządy i tkanki, z odwracalnym całkowitym
zniesieniem świadomości oraz koniecznością intubacji tchawicy
w celu mechanicznej wentylacji płuc;
6) operacja chirurgiczna związana z zawałem serca lub udarem
mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym lub nowotworem złośliwym – operacja chirurgiczna, której konieczność
przeprowadzenia związana jest z zawałem serca lub udarem
mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym lub nowotworem
złośliwym, i która została wykonana w ciągu 6 miesięcy od daty
diagnozy odpowiednio zawału serca lub udaru mózgu z trwałym
ubytkiem neurologicznym lub nowotworu złośliwego;
7) szpital – zakład lecznictwa zamkniętego przeznaczony do
udzielania świadczeń zdrowotnych;
8) udar mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym – który
jest nagłym, ogniskowym lub uogólnionym zaburzeniem
czynności mózgu spowodowanym wyłącznie zamknięciem
światła naczynia mózgowego lub przerwaniem ciągłości jego
ściany, które spowodowało trwały ubytek neurologiczny.
Odpowiadamy wyłącznie za taki udar mózgu z ubytkiem
neurologicznym, w którym:
a) badania obrazowe mózgu jednoznacznie potwierdziły
świeże zmiany naczyniopochodne lub udar mózgu był
leczony trombolitycznie oraz
b) badanie neurologiczne, przeprowadzone 3 miesiące po
wystąpieniu udaru mózgu, potwierdziło utrzymywanie się
w związku z tym udarem ubytku neurologicznego;
9) ubezpieczenie dodatkowe – umowa ubezpieczenia, do której
zastosowanie mają niniejsze OWU;
10) ubezpieczenie podstawowe – grupowe ubezpieczenie na życie
wskazane w polisie, do którego ubezpieczający może zawrzeć
ubezpieczenie dodatkowe;

11) z awał serca – który jest uszkodzeniem części mięśnia sercowego w wyniku ostrego niedokrwienia.
Odpowiadamy wyłącznie za taki zawał serca, którego rozpoznanie potwierdza wzrost lub spadek stężenia troponiny sercowej,
przy co najmniej jednej wartości powyżej normy, oraz spełnione
jest co najmniej jedno z następujących kryteriów:
a) kliniczne objawy niedokrwienia mięśnia sercowego,
b) nowe niedokrwienne zmiany w EKG,
c) nowy ubytek żywotnego mięśnia sercowego w badaniach
obrazowych lub nowe regionalne zaburzenia czynności
skurczowej, których umiejscowienie odpowiada etiologii niedokrwiennej,
d) skrzeplina w tętnicy wieńcowej stwierdzona
w koronarografii.
2. W wykazie operacji chirurgicznych, który jest załącznikiem nr 2 do
niniejszego ubezpieczenia dodatkowego, używamy terminów:
1) usunięcie – całkowite usunięcie narządu, struktury ciała lub
zmiany patologicznej;
2) wycięcie – częściowe lub całkowite wycięcie tkanki, narządu,
struktury ciała lub zmiany patologicznej;
3) zmiana – patologiczny rozrost komórek danej tkanki, narządu
lub układu.
3. Pozostałe terminy, które stosujemy w tych OWU, zdefiniowaliśmy
w ogólnych warunkach ubezpieczenia podstawowego i dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych
– terminów tych używamy w takim samym znaczeniu.
4. Możesz przystąpić do niniejszego ubezpieczenia jeśli przystąpiłeś
do dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych.
PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
– czyli co ubezpieczamy
5. 
Ubezpieczamy Twoje zdrowie.
ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚĆ WYPŁATY ŚWIADCZENIA
– czyli za jakie zdarzenie zapłacimy i ile
6. 
Z akres ubezpieczenia obejmuje wykonanie tylko takich operacji chirurgicznych, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
1) są przeprowadzone w okresie naszej ochrony;
2) są wymienione w Wykazie operacji chirurgicznych, będącym
załącznikiem do niniejszego ubezpieczenia dodatkowego;
3) są przeprowadzone, aby wyleczyć lub zmniejszyć objawy
choroby albo zmniejszyć skutki nieszczęśliwego wypadku –
i są konieczne ze wskazań medycznych;
4) są przeprowadzone w znieczuleniu ogólnym lub przeprowadzone podczas pobytu w szpitalu lub przeprowadzone
w związku przyczynowo-skutkowym z zawałem serca lub
udarem mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym lub nowotworem złośliwym.
7. Nasza ochrona obejmuje wykonanie operacji chirurgicznych,
o których mowa w pkt 6, w krajach Unii Europejskiej lub
w Australii, Islandii, Japonii, Kanadzie, Monako, Norwegii,
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Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii,
Watykanie, Wielkiej Brytanii.
8. Ta umowa rozszerza naszą ochronę w dodatkowym grupowym
ubezpieczeniu na wypadek operacji chirurgicznych o operacje
przeprowadzone w krajach, które wymieniamy w pkt 7.
9. Zakres ubezpieczenia potwierdzamy w polisie.
10. Jeśli przejdziesz operację chirurgiczną:
1) w znieczuleniu ogólnym;
2) podczas pobytu w szpitalu;
3) w związku z zawałem serca lub udarem mózgu z trwałym
ubytkiem neurologicznym lub nowotworem złośliwym
wypłacimy procent sumy ubezpieczenia. Podajemy go
w polisie.
11. Wypłatę świadczenia ustalamy na podstawie sumy ubezpieczenia, która jest aktualna w dniu wykonania operacji chirurgicznej.
WYŁĄCZENIA OCHRONY
– czyli w jakich sytuacjach nie otrzymasz świadczenia
12. Dla celów określenia wyłączeń naszej ochrony używamy terminów:
1) akty terroru – są to działania indywidualne lub grupowe
przeciwko ludności lub mieniu, aby osiągnąć skutki ekonomiczne, polityczne lub społeczne; celem aktów terroru jest
wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności, dezorganizacja życia publicznego, funkcjonowania transportu publicznego, zakładów usługowych lub wytwórczych;
2) działania wojenne – są to działania sił zbrojnych, które dążą
do rozbicia sił zbrojnych przeciwnika na lądzie, w powietrzu
lub na morzu;
3) masowe rozruchy społeczne – są to wystąpienia grupy
społecznej przeciw strukturom, które sprawują władzę
na mocy prawa; wywołują je: niezadowolenie z sytuacji
politycznej, ekonomicznej lub społecznej; masowym
rozruchom społecznym zwykle towarzyszą akty przemocy fizycznej;
4) zawodowe uprawianie sportu – jest to uprawianie dyscyplin sportowych przez:
a) członków kadry klubów, którzy biorą udział w rozgrywkach profesjonalnych, ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Rozgrywki te – w odniesieniu do gier
zespołowych – muszą organizować: związek sportowy
lub federacja sportu zawodowego właściwe dla danej
dyscypliny – lub
b) osoby, które uprawiają sporty indywidualne i biorą udział
w rozgrywkach profesjonalnych, ogólnokrajowych lub
międzynarodowych. Rozgrywki te muszą organizować:
związek sportowy lub federacja sportu zawodowego
właściwe dla danej dyscypliny – lub
c) osoby, które otrzymują wynagrodzenie, a także stypendium lub zwrot kosztów związanych z uprawianiem sportu indywidualnego lub gier zespołowych
(diety, zasiłki) – na podstawie umowy o pracę lub
umowy cywilnoprawnej.
13. Nasza odpowiedzialność nie obejmuje operacji chirurgicznej,
której konieczność wykonania nastąpiła:
1) w wyniku działań wojennych;
2) w wyniku katastrof, które powodują skażenie promieniotwórcze,
chemiczne bądź biologiczne;
3) w wyniku czynnego udziału ubezpieczonego w aktach terroru
lub masowych rozruchach społecznych;
4) w wyniku usiłowania popełnienia lub popełnienia przez
ubezpieczonego czynu, który wypełnia ustawowe znamiona
umyślnego przestępstwa;
5) w wyniku wypadku komunikacyjnego – jeśli ubezpieczony
prowadził pojazd:
a) bez uprawnień,
b) w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości
w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub pod wpływem
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narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów
o przeciwdziałaniu narkomanii
– jeśli któraś z tych okoliczności miała wpływ na zajście zdarzenia;
6) ponieważ ubezpieczony był w stanie nietrzeźwości w rozumieniu przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub pod wpływem: narkotyków,
środków odurzających, substancji psychotropowych lub
środków zastępczych – w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – jeśli miało to wpływ na konieczność
wykonania operacji chirurgicznej;
7) w wyniku samookaleczenia się ubezpieczonego lub usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego;
8) bezpośrednio w wyniku zatrucia spożytym alkoholem, użytymi narkotykami, środkami odurzającymi, substancjami
psychotropowymi lub środkami zastępczymi – w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii – o ile
zatrucie miało wpływ na zajście zdarzenia;
9) w wyniku użycia przez ubezpieczonego produktów leczniczych niezgodnie z zaleceniem lekarza albo niezgodnie
z informacją zamieszczoną w ulotce dołączonej do produktu leczniczego;
10) wskutek uszkodzeń ciała, które były spowodowane
leczeniem lub zabiegami diagnostycznymi, bez względu
na to, kto je wykonywał – chyba że chodziło o leczenie
bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku;
11) ponieważ ubezpieczony uprawiał sport zawodowo lub
uprawiał rekreacyjnie sporty walki, sporty motorowe
i motorowodne, sporty lotnicze, wspinaczkę wysokogórską
i skałkową, speleologię, nurkowanie ze specjalistycznym
sprzętem umożliwiającym oddychanie pod wodą, skoki
do wody, skoki na linie (ang. bungee jumping).
14. Nasza odpowiedzialność nie obejmuje operacji chirurgicznej, jeśli:
1) wykonano ją, a nie była konieczna ze wskazań medycznych,
aby wyleczyć lub zmniejszyć objawy choroby albo zmniejszyć skutki nieszczęśliwego wypadku;
2) ubezpieczony był dawcą organów lub narządów;
3) wykonano ją w celu kosmetycznym lub estetycznym
– z wyjątkiem operacji chirurgicznej niezbędnej do
usunięcia następstw:
a) nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się w okresie
naszej ochrony lub
b) nowotworu złośliwego zdiagnozowanego w okresie
naszej ochrony;
4) wykonano ją w celu antykoncepcyjnym;
5) wykonano ją, aby zmniejszyć lub powiększyć piersi oraz
zmienić płeć;
6) wykonano ją w celu stomatologicznym – z wyjątkiem
operacji chirurgicznej niezbędnej do usunięcia następstw
nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się w okresie
naszej ochrony;
7) wykonano ją w celach diagnostycznych;
8) była związana z usunięciem ciała obcego metodą
endoskopową;
9) była związana z wymianą wszczepionego na stałe urządzenia, sztucznego narządu lub części sztucznego narządu;
10) była to kolejna operacja chirurgiczna tego samego
narządu, i pozostawała w związku przyczynowo-skutkowym z pierwszą operacją wykonaną, aby leczyć ten sam
stan chorobowy lub skutki tego samego nieszczęśliwego
wypadku (reoperacja).
15. W przypadku nowotworu złośliwego nasza odpowiedzialność
nie obejmuje:
1) nowotworów ocenionych w badaniu histopatologicznym
jako łagodne, o granicznej złośliwości, potencjalnie małej
złośliwości, nieinwazyjne lub przedinwazyjne (tzw. in situ);
2) zmian o cechach dysplazji;
3) ziarnicy złośliwej w pierwszym stadium;
4) czerniaka złośliwego skóry opisanego wg skali TNM jako
T1aN0M0 oraz wszystkich nowotworów skóry w tym
chłoniaka skóry;
pzu.pl

5) brodawkowatego raka tarczycy opisanego wg skali TNM jako
T1aN0M0;
6) nowotworu złośliwego gruczołu krokowego (prostaty,
stercza) opisanego wg skali TNM jako T1aN0M0 lub
T1bN0M0;
7) dysplazji szyjki macicy i nowotworu złośliwego szyjki macicy
opisanego wg skali CIN jako CIN1, CIN2 lub CIN3;
8) wszystkich nowotworów związanych z AIDS i zakażeniem
wirusem HIV.
16. W przypadku udaru mózgu z trwałym ubytkiem neurologicznym nasza odpowiedzialność nie obejmuje udaru mózgu
z trwałym ubytkiem neurologicznym, który ma przyczynę inną
niż naczyniowa lub powstał wskutek urazu lub przemijającego
napadu niedokrwienia mózgu (tzw. TIA).

PRZEDŁUŻENIE UMOWY
– czyli jak umowa ubezpieczenia się przedłuża

OGRANICZENIA OCHRONY
– c zyli w jakich sytuacjach i ile maksymalnie wypłacimy
z ubezpieczenia

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
– c zyli do kiedy ubezpieczający może się wycofać z umowy
ubezpieczenia

17. Jeśli przejdziesz kilka operacji chirurgicznych w znieczuleniu ogólnym w ciągu 60 dni – liczonym od daty wykonania
pierwszej operacji chirurgicznej w tym okresie – wypłacimy
świadczenie tylko za jedną taką operację chirurgiczną.
18. Jeśli przejdziesz kilka operacji chirurgicznych podczas pobytu
w szpitalu w ciągu 60 dni – liczonym od daty wykonania pierwszej
operacji chirurgicznej w tym okresie – wypłacimy świadczenie tylko
za jedną taką operację chirurgiczną.
19. J eśli przejdziesz kilka operacji chirurgicznych związanych
z zawałem serca lub udarem mózgu z trwałym ubytkiem
neurologicznym lub nowotworem złośliwym w ciągu 60 dni –
liczonym od daty wykonania pierwszej operacji chirurgicznej
w tym okresie – wypłacimy świadczenie tylko za jedną taką
operację chirurgiczną.

26. Odstąpienie od ubezpieczenia dodatkowego odbywa się na
zasadach opisanych w ubezpieczeniu podstawowym.
27. Jeśli ubezpieczający odstąpi od ubezpieczenia podstawowego,
to skutkuje to odstąpieniem od ubezpieczenia dodatkowego.
28. Jeśli ubezpieczający odstąpi od ubezpieczenia dodatkowego, to
nie skutkuje to odstąpieniem od ubezpieczenia podstawowego.
29. Jeśli ubezpieczający odstąpi od dodatkowego grupowego
ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych, to skutkuje to odstąpieniem od ubezpieczenia dodatkowego.
30. Jeśli ubezpieczający odstąpi od ubezpieczenia dodatkowego,
to nie skutkuje to odstąpieniem od dodatkowego grupowego
ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych.

KARENCJA
– c zyli okres po zawarciu ubezpieczenia oraz przystąpieniu
przez Ciebie do ubezpieczenia, w którym nie ponosimy
odpowiedzialności
20. Nie ponosimy odpowiedzialności przez okres pierwszych
180 dni liczonych od dnia przystąpienia przez Ciebie do
ubezpieczenia dodatkowego. Ponosimy jednak odpowiedzialność, jeśli operacja chirurgiczna była spowodowana
nieszczęśliwym wypadkiem, który wydarzył się w ciągu
tych 180 dni.
ZAWIERANIE UMOWY I PRZYSTĘPOWANIE DO UBEZPIECZENIA
– czyli w jaki sposób Cię ubezpieczamy
21. Umowa ubezpieczenia dodatkowego może być zawarta
wraz z zawarciem umowy ubezpieczenia podstawowego
albo w trakcie jej trwania, pod warunkiem jednoczesnego
zawarcia albo funkcjonowania u ubezpieczającego umowy
dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych.
22. Do ubezpieczenia dodatkowego mogą przystąpić ubezpieczeni, którzy przystąpili do ubezpieczenia podstawowego
i dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych.
CZAS TRWANIA UMOWY
– czyli jak długo trwa ubezpieczenie
23. Ubezpieczający może zawrzeć z nami umowę ubezpieczenia
dodatkowego na rok. Jeśli ubezpieczenie zawierane jest
z nami pomiędzy rocznicami polisy, to nasza ochrona trwa
do najbliższej rocznicy polisy.
801 102 102   Opłata zgodna z taryfą operatora

24. Jeśli żadna ze stron umowy, czyli ubezpieczający lub my, nie
postanowi inaczej, umowa ubezpieczenia dodatkowego wraz
z umową ubezpieczenia podstawowego i umową dodatkowego
grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych
przedłuża się na kolejny rok automatycznie – na tych samych
warunkach. W takim przypadku jako ubezpieczony nie musisz
ponownie składać nam deklaracji przystąpienia.
25. Każda ze stron może zrezygnować z przedłużenia umowy
ubezpieczenia dodatkowego, o czym powinna powiadomić
pisemnie drugą stronę. Należy to zrobić najpóźniej 30 dni
przed zakończeniem tej umowy.

WYPOWIEDZENIE UMOWY
– c zyli jak ubezpieczający może zrezygnować z umowy ubezpieczenia
31. Wypowiedzenie umowy odbywa się na zasadach opisanych
w ubezpieczeniu podstawowym.
32. Jeśli ubezpieczający wypowie ubezpieczenie podstawowe,
to skutkuje to wypowiedzeniem ubezpieczenia dodatkowego.
33. Jeśli ubezpieczający wypowie ubezpieczenie dodatkowe, to nie
skutkuje to wypowiedzeniem ubezpieczenia podstawowego.
34. Jeśli ubezpieczający wypowie dodatkowe grupowe ubezpieczenie na wypadek operacji chirurgicznych, to skutkuje to
wypowiedzeniem ubezpieczenia dodatkowego.
35. Jeśli ubezpieczający wypowie ubezpieczenie dodatkowe,
to nie skutkuje to wypowiedzeniem dodatkowego grupowego
ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych.
SUMA UBEZPIECZENIA
– czym jest i gdzie wskazujemy jej wysokość
36. Suma ubezpieczenia jest to kwota, na podstawie której ustalamy wysokość wypłacanego świadczenia pieniężnego.
37. Wysokość sumy ubezpieczenia znajduje się w polisie.
SKŁADKA
– od czego zależy i kiedy ją opłacać
38. Wysokość składki za ubezpieczonego:
1) uwzględnia okresy karencji, które obowiązują w ubezpieczeniu;
2) zależy od:
a) sumy ubezpieczenia,
b) zakresu ubezpieczenia,
c) wysokości świadczenia,
d) częstotliwości jej przekazywania,
e) liczby, struktury wieku i płci osób, które przystępują do
umowy, a także rodzaju wykonywanej przez nie pracy.
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39. Wysokość składki za ubezpieczenie dodatkowe określamy w polisie.
40. Ubezpieczający przekazuje nam składki za ubezpieczenie
dodatkowe razem ze składką za ubezpieczenie podstawowe.
POCZĄTEK NASZEJ OCHRONY
– czyli od kiedy Cię ubezpieczamy
41. Nasza odpowiedzialność rozpoczyna się zgodnie z zasadami
opisanymi w ubezpieczeniu podstawowym.
42. Okres ochrony w tej umowie rozpocznie się tylko wtedy, gdy obowiązuje ochrona w ubezpieczeniu podstawowym i dodatkowym
grupowym ubezpieczeniu na wypadek operacji chirurgicznych.
KONIEC NASZEJ OCHRONY
– czyli kiedy kończy się to ubezpieczenie
43. Nasza odpowiedzialność w tej umowie kończy się:
1) z dniem zakończenia okresu naszej ochrony w ubezpieczeniu
podstawowym lub dodatkowym grupowym ubezpieczeniu
na wypadek operacji chirurgicznych;
2) z dniem, w którym otrzymamy oświadczenie ubezpieczającego, że odstępuje od umowy;
3) z dniem zakończenia naszej ochrony w zakresie ubezpieczenia dodatkowego – jeśli nie jest przedłużane;
4) z ostatnim dniem miesiąca, w którym rezygnujesz z ubezpieczenia dodatkowego i za który otrzymaliśmy składkę;
5) z dniem, w którym upływa okres wypowiedzenia ubezpieczenia dodatkowego;
6) z dniem, w którym umowa ubezpieczenia dodatkowego
ulega rozwiązaniu.
UPRAWNIENI DO ŚWIADCZENIA
– czyli komu należy się wypłata
44. Prawo do świadczenia przysługuje Tobie.
REALIZACJA ŚWIADCZENIA
– czyli kiedy wypłacimy Ci świadczenie
45. Jeśli przejdziesz operację chirurgiczną, dostarcz nam:
1) wniosek o wypłatę świadczenia;
2) kartę informacyjną z placówki medycznej, która potwierdza
wykonanie operacji;
3) dokumentację, która potwierdza wykonanie operacji w znieczuleniu ogólnym – w razie wykonania takiej operacji;
4) dokumentację, która dotyczy zawału serca lub udaru mózgu
z trwałym ubytkiem neurologicznym lub nowotworu złośliwego – jeśli operacja była związana z daną chorobą.
46. Możemy dodatkowo:
1) poprosić o opinię lekarza, którego wskażemy;
2) zlecić badania medyczne – jeśli będzie to konieczne dla
ustalenia naszej odpowiedzialności lub wysokości należnego Ci świadczenia.
47. Pokrywamy koszty opinii lekarza oraz badań medycznych,
które zlecamy.
48. Jeśli dostarczone dokumenty nie wystarczą do tego, aby
uznać, że wypłata świadczenia Ci się należy i w jakiej wysokości, możemy poprosić Cię o inne niezbędne dokumenty.
49. O wypłacie świadczenia decydujemy na podstawie dostarczonej dokumentacji.
REKLAMACJE, SKARGI I ZAŻALENIA, SKIEROWANIE SPRAWY DO SĄDU
– kto, gdzie i w jaki sposób może je złożyć
50. Reklamację, skargę lub zażalenie można złożyć w każdej
naszej jednostce, w której obsługujemy klientów.
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51. Reklamację, skargę lub zażalenie można złożyć:
1) pisemnie – przesyłką pocztową (w rozumieniu ustawy
„Prawo pocztowe”) albo osobiście;
2) ustnie – przez telefon, na przykład dzwoniąc pod
numer infolinii 801 102 102, albo osobiście, co potwierdzamy protokołem;
3) elektronicznie – na adres: reklamacje@pzu.pl lub za pomocą
formularza na pzu.pl.
52. Na reklamację, skargę i zażalenie odpowiadamy najszybciej,
jak to możliwe, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, kiedy ją
otrzymaliśmy. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeśli nie będziemy mogli odpowiedzieć w ciągu 30 dni,
poinformujemy:
1) dlaczego odpowiedź się opóźnia;
2) jakie okoliczności musimy jeszcze ustalić, aby rozpatrzyć sprawę;
3) jaki jest nowy termin naszej odpowiedzi – termin ten nie
może być dłuższy niż 60 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy
reklamację, skargę lub zażalenie.
53. Na reklamację, skargę i zażalenie odpowiadamy:
1) w postaci papierowej lub
2) pocztą elektroniczną – robimy to na wniosek osoby (podmiotu), która złożyła reklamację.
54. Jeśli po rozpatrzeniu reklamacji:
1) nie uwzględniliśmy zgłoszonych roszczeń albo
2) uwzględniliśmy roszczenia, ale w terminie określonym
w odpowiedzi na tę reklamację nie wykonaliśmy czynności,
do których się zobowiązaliśmy
– osoba fizyczna, która złożyła reklamację, może napisać wniosek w tej sprawie do Rzecznika Finansowego.
55. Reklamacje, skargi i zażalenia rozpatrujemy w naszych
jednostkach, które są właściwe ze względu na przedmiot sprawy.
56. Pozew w sprawach, które wynikają z umów, można złożyć do sądu:
1) według właściwości ogólnej – zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego albo
2) właściwego dla miejsca zamieszkania (lub siedziby) odpowiednio: Twojego, ubezpieczonego lub jego spadkobiercy,
uprawnionego z umowy lub jego spadkobiercy.
57. Więcej o reklamacjach można dowiedzieć się z „Ustawy
o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i Rzeczniku Finansowym” oraz z „Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń”.
58. Przewidujemy możliwość pozasądowego rozwiązywania sporów.
59. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu „Ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich”, właściwym dla
PZU Życie SA do pozasądowego rozpatrywania sporów, jest
Rzecznik Finansowy. Adres jego strony internetowej jest taki:
rf.gov.pl.
60. W przypadku umowy direct oraz umowy w systemie uproszczonym, gdzie oferta została wysłana drogą elektroniczną i do
zawarcia umowy ubezpieczenia doszło drogą elektroniczną,
konsument ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu
rozstrzygania sporów i złożyć skargę za pośrednictwem
platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów
(Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. –
adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Za działanie
Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Adres
poczty elektronicznej do kontaktu z PZU jest następujący:
reklamacje@pzu.pl.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– czyli co jeszcze jest ważne
61. W sprawach, których nie reguluje ta umowa, stosuje się ogólne
warunki ubezpieczenia podstawowego wskazanego w polisie,
przepisy Kodeksu cywilnego, „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej” oraz inne przepisy prawa.
pzu.pl

WYKAZ OPERACJI CHIRURGICZNYCH
Załącznik do ogólnych warunków dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek operacji chirurgicznych Plus

Nazwa procedury

Nazwa procedury

Układ nerwowy

Rozległa resekcja tkanki mózgowej

Kraniotomia z usunięciem ropnia nadtwardówkowego

Usunięcie ropnia pnia mózgu

Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowego

Wycięcie tkanki rdzenia kręgowego

Kraniotomia z usunięciem obcego ciała z czaszki

Przecięcie dróg rdzenia kręgowego

Kraniotomia z usunięciem krwiaka podtwardówkowego

Operacja przepukliny oponowej lub/i rdzeniowej

Kraniotomia z usunięciem krwiaka śródmózgowego

Drenaż przestrzeni podoponowej rdzenia

Drenaż krwiaka śródmózgowego

Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego

Lobotomia/traktotomia

Sympatektomia szyjna

Wycięcie zmiany opony mózgu

Sympatektomia lędźwiowa

Wycięcie tkanki mózgu

Stereotaktyczna ablacja tkanki mózgowej

Wycięcie guza móżdżku

Wycięcie rdzenia kręgowego lub opon rdzeniowych

Usunięcie ropnia móżdżku

Przeszczep opony twardej mózgu

Wycięcie guza pnia mózgu

Układ endokrynologiczny oraz gruczoł sutkowy

Rekonstrukcja opon mózgowych

Częściowe wycięcie tarczycy

Operacja przepukliny mózgowej

Całkowite wycięcie tarczycy

Wentrykulostomia

Wycięcie przewodu tarczowo-językowego

Pozaczaszkowy drenaż mózgu

Częściowe wycięcie przytarczyc

Wszczepienie stymulatora mózgu

Całkowite wycięcie przytarczyc

Operacja tętniaka lub naczyniaka mózgu

Częściowe wycięcie nadnerczy

Operacja odbarczająca kanału kręgowego lub korzenia nerwu
rdzeniowego

Obustronne wycięcie nadnerczy

Operacja odbarczająca kanału kręgowego lub korzenia nerwu
rdzeniowego ze stabilizacją

Wycięcie przysadki mózgowej

Wycięcie zmiany rdzenia kręgowego lub opon rdzeniowych

Częściowe wycięcie grasicy

Wycięcie zmiany nerwu obwodowego

Całkowite wycięcie grasicy

Wycięcie zmiany nerwu czaszkowego

Torakoskopowe wycięcie grasicy

Rekonstrukcja nerwu obwodowego

Transplantacja grasicy

Odbarczenie nerwu czaszkowego

Wycięcie zmiany piersi

Operacja naprawcza nerwu czaszkowego

Subtotalna mammektomia

Operacje naprawcze nerwu obwodowego

Wycięcie brodawki sutkowej

Operacje naprawcze nerwu współczulnego

Rekonstrukcja lub zabieg naprawczy brodawki sutkowej

Wszczepienie neurostymulatora rdzenia kręgowego

Jednostronne całkowite wycięcie piersi

Rekonstrukcja nerwu czaszkowego

Obustronne całkowite wycięcie piersi

Przecięcie ciała modzelowatego – kalozotomia

Całkowita jednoczasowa rekonstrukcja piersi

Drenaż przestrzeni podpajęczynówkowej

Jednostronny wszczep do piersi

Wycięcie lub zniszczenie splotu naczyniówkowego opon mózgowych

Przeszczep skóry na pierś

Drenaż ropnia przestrzeni podpajęczynówkowej

Przeszczep uszypułowany na pierś

Podwiązanie tętnicy oponowej środkowej

Rekonstrukcja piersi płatem mięśniowym lub skórno-mięśniowym

Kauteryzacja splotu naczyniówkowego opon mózgowych

Całkowita obustronna jednoczasowa rekonstrukcja piersi

Podwiązanie naczyń przestrzeni podtwardówkowej

Oko

Drenaż przestrzeni podtwardówkowej

Wycięcie gruczołu łzowego

Drenaż wodniaka śródczaszkowego

Wycięcie zmiany gruczołu łzowego

Dekortykacja opon mózgu

Wycięcie woreczka/dróg łzowych

Wycięcie zmiany tkanki mózgu

Zespolenie dróg łzowych z jamą nosową
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Nazwa procedury

Wycięcie zmiany ze spojówki

Wycięcie zatoki czołowej

Operacja naprawcza skaleczenia spojówki

Otwarcie komórek sitowych

Usunięcie zrostów spojówki lub/i powieki

Wycięcie komórek sitowych

Rekonstrukcja spojówki z przeszczepem

Otwarcie zatoki klinowej

Wycięcie skrzydlika rogówki

Usunięcie zatoki klinowej

Przeszczep rogówki

Otwarcie wielu zatok nosa

Nacięcie tęczówki

Wycięcie gardła

Usunięcie zrostów tęczówki

Wycięcie zmiany gardła

Wycięcie tęczówki

Rozszerzanie gardła

Wycięcie zmiany tęczówki

Operacje naprawcze nozdrzy tylnych

Trepanacja twardówki z usunięciem tęczówki

Operacje naprawcze gardła po usunięciu nowotworu

Wytworzenie przetoki twardówki

Zamknięcie przetoki gardła

Usunięcie zmiany twardówki

Wycięcie częściowe krtani

Naprawa garbiaka twardówki

Wycięcie całkowite krtani

Wzmocnienie twardówki

Wycięcie zmiany krtani

Usunięcie soczewki lub wprowadzenie sztucznej soczewki

Rozszerzenie krtani

Usunięcie ciała szklistego

Operacja przetoki krtani

Usunięcie mięśnia okoruchowego

Wycięcie chrząstki krtani

Wycięcie gałki ocznej

Operacja naprawcza krtani

Zabieg naprawczy wielu struktur oka

Wycięcie strun głosowych

Operacyjne zaopatrzenie pękniętej gałki ocznej

Wszczepienie protezy głosowej

Wycięcie zmiany oczodołu

Jednoczasowe wycięcie krtani i gardła

Osteoplastyka oczodołu

Przeszczep krtani

Usunięcie lub wycięcie zmiany ciałka rzęskowego

Tracheostomia (nie obejmuje tracheostomii czasowej)

Ucho

Operacja naprawcza tchawicy

Całkowite wycięcie ucha zewnętrznego

Operacja przetoki tchawicy

Rekonstrukcja kosteczek słuchowych

Całkowita jednoczasowa rekonstrukcja krtani i tchawicy

Operacja naprawcza błony bębenkowej

Częściowe wycięcie tchawicy

Operacja naprawcza wyrostka sutkowatego

Operacja naprawcza oskrzela

Wycięcie zmiany ucha środkowego

Operacja przetoki oskrzelowej

Wycięcie zmiany ucha wewnętrznego

Wycięcie zmiany oskrzela

Drenaż ucha wewnętrznego

Wycięcie oskrzela

Ablacja struktur ucha wewnętrznego

Wycięcie zmiany płuca

Rekonstrukcja ucha wewnętrznego

Wycięcie płuca

Operacja przetoki ucha wewnętrznego

Przeszczep płuca

Wszczepienie protezy ślimaka

Jednoczasowy przeszczep płuca i serca

Wytworzenie przetoki limfatycznej

Wycięcie zmiany śródpiersia

Odbarczenie błędnika

Rekonstrukcja przewodu zatokowo-nosowego

Układ oddechowy

Jama ustna

Operacyjne tamowanie krwotoku z nosa

Wycięcie zmiany języka

Wycięcie małżowiny wewnętrznej nosa

Częściowe wycięcie języka

Wycięcie nosa

Całkowite usunięcie języka

Otwarcie zatoki szczękowej

Wycięcie zmiany ślinianki

Wycięcie zmiany zatoki szczękowej

Częściowe wycięcie ślinianki

Wyłonienie zatoki szczękowej

Całkowite usunięcie ślinianki

Otwarcie zatoki czołowej

Operacje naprawcze ślinianki lub przewodu ślinowego

Wycięcie zmiany zatoki czołowej

Zamknięcie przetoki ślinowej

Obliteracja zatoki czołowej

Wycięcie zmiany podniebienia twardego
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Wycięcie zmiany podniebienia miękkiego

Ufiksowanie jelita cienkiego

Korekcja deformacji podniebienia

Plikacja jelita cienkiego

Wycięcie zmiany wargi

Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej

Wycięcie zmiany śluzówki jamy ustnej

Wycięcie kątnicy

Rekonstrukcja struktur jamy ustnej (z wyłączeniem zębów i dziąseł)

Operacja przepukliny przeponowej

Wycięcie języczka

Wycięcie poprzecznicy

Wycięcie zmiany migdałka

Hemikolektomia prawostronna

Przewód pokarmowy

Hemikolektomia lewostronna

Częściowe wycięcie przełyku

Wycięcie esicy

Całkowite wycięcie przełyku

Totalna śródbrzuszna kolektomia

Śródpiersiowe zespolenie omijające przełyku

Zespolenie omijające jelita grubego

Wytworzenie sztucznego przełyku

Operacja przetoki jelita grubego

Zamostkowe wytworzenie przełyku

Mnogie resekcje segmentalne jelita grubego

Przedmostkowe zespolenie omijające przełyku

Wyłonienie jelita grubego

Wprowadzenie endoprotezy przełyku

Plikacja jelita grubego

Szycie rozerwania przełyku

Ufiksowanie jelita grubego

Usunięcie zwężenia przełyku

Szycie rozerwania jelita grubego

Podwiązanie żylaków przełyku

Odbarczenie zarośniętego odbytu

Jednoczasowe usunięcie przełyku i żołądka

Opierścienienie odbytu

Wytworzenie przetoki przełykowej

Operacja przetoki odbytu

Operacja przetoki żołądkowej

Wszczepienie sztucznego zwieracza odbytu

Podwiązanie żylaków wpustu żołądka

Operacja wypadającego odbytu

Pyloromyotomia

Wycięcie odbytu

Pyloroplastyka

Szycie rozerwania odbytnicy

Częściowe wycięcie żołądka

Wycięcie odbytnicy

Całkowite wycięcie żołądka

Ufiksowanie odbytnicy

Wagotomia choroby wrzodowej żołądka

Przeszczep mięśnia smukłego

Zaszycie wrzodu żołądka

Wycięcie wyrostka robaczkowego

Zatamowanie krwotoku w żołądku lub dwunastnicy

Narządy jamy brzusznej

Zespolenie omijające żołądka

Częściowe wycięcie śledziony

Operacja antyrefluksowa

Całkowite wycięcie śledziony

Szycie rozerwania żołądka

Wycięcie zmiany śledziony

Inwersja uchyłka żołądka

Przeszczep śledziony

Wycięcie dwunastnicy

Częściowe wycięcie wątroby

Zaszycie wrzodu dwunastnicy

Całkowite wycięcie wątroby

Wagotomia choroby wrzodowej dwunastnicy

Wycięcie zmiany wątroby

Zespolenie omijające dwunastnicy

Przeszczep wątroby

Operacja przetoki dwunastniczej

Wewnątrznaczyniowa operacja na naczyniach wątrobowych

Szycie rozerwanej dwunastnicy

Ufiksowanie wątroby

Częściowe wycięcie jelita cienkiego

Zespolenie przewodu wątrobowego

Całkowite wycięcie jelita cienkiego

Wycięcie pęcherzyka żółciowego

Zespolenie omijające jelita cienkiego

Wycięcie zmiany trzustki

Zamknięcie przetoki jelita cienkiego

Cholecystostomia

Wyłonienie jelita cienkiego

Szycie przewodu żółciowego

Rekonstrukcja przetoki jelitowej

Wycięcie dróg żółciowych

Szycie rozerwanego jelita cienkiego

Zespolenie przewodu żółciowego

Odprowadzenie skrętu jelita

Wycięcie zmiany dróg żółciowych

Odprowadzenie wgłobienia jelita

Plastyka przewodu żółciowego wspólnego
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Nazwa procedury

Zespolenie pęcherzyka żółciowego

Naczynia tętnicze oraz żylne

Wycięcie brodawki Vatera

Rekonstrukcja tętnicy szyjnej

Wycięcie przewodu pęcherzykowego

Rekonstrukcja tętnic brzusznych

Wytworzenie przetoki torbieli trzustki

Endarterektomia tętnic kończyny dolnej

Częściowe wycięcie trzustki

Wycięcie lub zespolenie tętnic kończyny dolnej

Całkowite wycięcie trzustki

Pomostowanie aorty brzusznej lub/i tętnic kończyn dolnych

Jednoczasowe całkowite wycięcie trzustki i dwunastnicy

Operacja tętniaka tętnicy mózgowej

Operacja Whipplea

Operacja naprawcza aorty

Zespolenie trzustki

Pomost aorty brzusznej lub/i tętnic brzusznych

Zespolenie przewodu trzustkowego

Rekonstrukcja innej tętnicy

Serce

Szycie tętnicy

Zamknięta walwulotomia

Rekonstrukcja tętnicy podobojczykowej

Otwarta walwuloplastyka

Wewnątrznaczyniowa operacja naprawcza aorty

Wszczepienie zastawki aortalnej

Wewnątrznaczyniowa operacja naprawcza tętnic kończyn dolnych

Wszczepienie zastawki mitralnej

Wewnątrznaczyniowa operacja naprawcza gałęzi trzewnych aorty

Wszczepienie zastawki płucnej

Wewnątrznaczyniowa operacja naprawcza tętnicy mózgowej

Wszczepienie zastawki trójdzielnej

Wewnątrznaczyniowa operacja naprawcza innej tętnicy

Operacja naprawcza pierścienia zastawki
Przezskórna walwuloplastyka

Wycięcie tętniaka z zespoleniem żył: brzusznych, biodrowych,
wrotnych, nerkowych, śledzionowych, żyły głównej dolnej

Zamknięcie przewodu tętniczego Botalla

Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem

Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego

Wewnątrznaczyniowa operacja tętnicy szyjnej

Zamknięcie ubytku międzykomorowego

Rekonstrukcja tętnicy mózgowej

Zamknięcie ubytku przegrody serca

Rekonstrukcja tętnicy płucnej

Korekcja całkowita zespołu Fallota

Wycięcie tętniaka naczyń klatki piersiowej

Operacja naprawcza złożonych wad wielkich naczyń

Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego ze wstawką

Całkowita korekcja całkowitego nieprawidłowego spływu żył płucnych

Wycięcie tętniaka naczyń kończyny górnej

Korekcja całkowita wspólnego pnia tętniczego

Endarterektomia naczyń kończyny górnej

Przezskórna angioplastyka wieńcowa

Zespolenie żył jamy brzusznej

Pomostowanie tętnic wieńcowych

Układ moczowy

Operacja tętniaka tętnicy wieńcowej

Operacja nerki przez nefrostomię

Operacje mięśni brodawkowatych serca

Operacja torbieli nerki

Operacje nici ścięgnistych serca

Usunięcie kamienia z nerki

Wycięcie osierdzia

Pielostomia

Operacja naprawcza tętniaka serca

Wycięcie lub zniszczenie zmiany układu kielichowo-miedniczkowego

Wycięcie tętniaka serca

Wycięcie lub zniszczenie zmiany nerki

Przebudowanie komory serca

Ablacja termiczna zmiany nerki

Chirurgicznie zmniejszenie komory serca

Wycięcie kielicha nerkowego

Przeszczep serca

Częściowe wycięcie nerki

Wszczepienie sztucznego serca

Całkowite wycięcie nerki

Wszczepienie systemu mechanicznego wspomagania serca

Obustronne jednoczasowe wycięcie nerek

Wszczepienie systemu stymulującego serce

Przeszczep nerki

Wszczepienie kardiowertera/defibrylatora

Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej

Wszczepienie układu resynchronizującego serce CRT

Zaopatrzenie uszkodzenia urazowego nerki

Otwarta koronaroplastyka

Operacja przetoki nerkowej

Operacje beleczek mięśniowych serca

Zespolenie układu moczowego

Pomosty dla rewaskularyzacji serca

Plastyka układu moczowego

Przezskórna operacja tętnicy płucnej

Usunięcie skrzepu z układu moczowego

Przezskórne zamknięcie uszka przedsionka

Usunięcie kamienia z układu moczowego
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Usunięcie ciała obcego z układu moczowego

Wycięcie zmiany cewki moczowej

Usunięcie przeszkody z układu moczowego

Wycięcie uchyłka cewki moczowej

Usunięcie zmiany z moczowodu

Operacja przetoki moczowodowej

Korekcja zwężenia moczowodu

Operacja przetoki pęcherza moczowego

Nacięcie moczowodu

Operacja przetoki macicznej

Częściowe wycięcie moczowodu

Rekonstrukcja pęcherza moczowego

Całkowite usunięcie moczowodu

Wytworzenie zespolenia pęcherza moczowego

Operacja przetoki moczowodowej

Wszczepienie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego

Reimplantacja moczowodu do pęcherza moczowego

Częściowe wycięcie cewki moczowej

Wszczepienie moczowodu do jelita

Całkowite wycięcie cewki moczowej

Wytworzenie końcowej przetoki kałowej z wszczepieniem
moczowodów

Narządy płciowe męskie

Reimplantacja moczowodu

Wycięcie zmiany jądra

Zeszycie rany moczowodu

Jednostronne wycięcie jądra

Zamknięcie przetoki moczowodu

Wycięcie jedynego jądra

Umocowanie moczowodu

Wycięcie obu jąder jednoczasowe

Operacja moczowodu objętego zwłóknieniem zaotrzewnowym

Sprowadzenie jąder

Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa

Protezowanie jądra

Uzupełnienie moczowodu wszczepem

Operacja żylaków powrózka nasiennego

Protezowanie moczowodu

Operacja naprawcza powrózka nasiennego

Sfałdowanie moczowodu

Operacja pęcherzyków nasiennych

Uwolnienie moczowodu ze zrostów

Operacja najądrza

Wszczepienie elektronicznego stymulatora moczowodu

Wycięcie najądrza

Usunięcie kamienia z pęcherza moczowego

Wycięcie nasieniowodu

Operacja naprawcza ujścia pęcherza moczowego

Wycięcie lub zniszczenie zmiany prącia

Plastyka pęcherza i cewki moczowej

Całkowite wycięcie prącia

Operacja naprawcza uchyłka pęcherza moczowego

Częściowe wycięcie prącia

Plastyka ujścia pęcherza moczowego

Protezowanie prącia

Sfałdowanie ujścia pęcherza moczowego

Reimplantacja prącia

Korekcja zwężenia cewki moczowej

Operacja naprawcza prącia

Nacięcie i opróżnienie ropnia stercza

Operacja naprawcza napletka

Operacja przetoki pęcherza moczowego

Wycięcie moszny

Wycięcie lub zniszczenie zmiany pęcherza moczowego

Żeński układ rozrodczy

Wycięcie uchyłka pęcherza moczowego

Operacja gruczołu Bartholina

Częściowe wycięcie pęcherza moczowego

Wycięcie lub zniszczenie zmiany w zatoce Douglasa

Całkowite wycięcie pęcherza moczowego

Zamknięcie zatoki Douglasa

Operacja przetoki pochwowej

Wycięcie zmiany pochwy

Wytworzenie zastępczego pęcherza moczowego

Wycięcie pochwy

Operacja naprawcza cewki moczowej

Operacja naprawcza pochwy

Operacja przetoki cewki moczowej

Operacja przetoki pochwowej

Sfałdowanie cewki moczowej

Rekonstrukcja sklepienia pochwy

Wszczepienie sztucznego zwieracza cewki moczowej

Wycięcie zmiany sromu

Wszczepienie protezy cewki moczowej

Wycięcie sromu

Operacja spodziectwa

Uwolnienie zrostów sromu

Operacyjne leczenie nietrzymania moczu

Operacja łechtaczki

Wycięcie lub zniszczenie tkanki stercza

Operacja jajnika i/lub jajowodu

Wycięcie lub zniszczenie zmiany stercza

Obustronne wycięcie jajników i/lub jajowodów

Całkowite wycięcie stercza

Wycięcie zmiany szyjki macicy
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Usunięcie mięśniaków macicy

Wycięcie ścięgna

Wycięcie zmiany trzonu macicy

Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna

Usunięcie tkanki trzonu macicy

Operacja kaletki

Operacja naprawcza przegrody macicy

Wycięcie powięzi

Usunięcie zrostów macicy

Wycięcie mięśnia

Zniszczenie zmiany trzonu macicy

Uwolnienie przykurczu mięśnia

Przyszycie macicy do powłok brzusznych

Operacja naprawcza ścięgna

Szycie rozdarcia macicy

Operacja naprawcza mięśnia

Zamknięcie przetoki macicy

Przeszczepienie mięśnia

Zabieg naprawczy poporodowego rozdarcia macicy

Uwolnienie mięśnia

Zabieg naprawczy wrodzonej wady macicy

Wycięcie zmiany lub tkanki przepony

Wycięcie macicy

Zabieg naprawczy opłucnej

Operacje aparatu zawieszającego macicę

Operacja naprawcza przepukliny kulszowej

Skóra

Operacja naprawcza przepukliny kulszowo odbytniczej

Przeszczep wolny skóry

Operacja naprawcza przepukliny lędźwiowej

Przeszczep płata skóry owłosionej

Operacja naprawcza przepukliny zasłonowej

Przeszczep innej niż własna tkanki do skóry

Operacja naprawcza przepukliny sieciowej

Uszypułowany lub płatowy przeszczep skóry

Operacja naprawcza przepukliny zaotrzewnowej

Miejscowy przeszczep uszypułowanego tkanką podskórną płata skóry

Operacja naprawcza otrzewnej

Operacja uwolnienia blizny z użyciem płata skórnego

Wycięcie pochewki ścięgna

Przeszczep płata skórno-powięziowego

Operacja naprawcza dotycząca powięzi

Wprowadzenie ekspandera pod skórę

Kości i stawy szkieletu i kręgosłupa

Przeszczep śluzówki

Podniesienie złamanego fragmentu czaszki

Tkanki miękkie

Uzupełnienie ubytku kości czaszki

Uwolnienie ścięgna

Otwarte nastawienie złamania kości nosa

Wycięcie torbieli bocznej szyi lub pozostałości szczeliny skrzelowej

Wycięcie zmiany kości twarzoczaszki

Wycięcie zmiany ściany klatki piersiowej (z usunięciem żeber)

Wycięcie kości twarzoczaszki

Dekortykacja płuca

Otwarte nastawienie złamania kości jarzmowej

Rekonstrukcja ściany klatki piersiowej

Otwarte nastawienie złamania szczęki

Operacja naprawcza przepony

Otwarte nastawienie złamania żuchwy

Szycie rany przepony

Otwarte nastawienie kości twarzy

Doszczętne blokowe wycięcie węzłów chłonnych

Otwarte nastawienie złamania oczodołu

Operacja przepukliny pachwinowej obustronna

Przeszczep kostny kości twarzy

Operacja przepukliny pachwinowej jednostronna

Otwarte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego

Operacja przepukliny pępkowej

Częściowe wycięcie żuchwy

Operacja przepukliny udowej jednostronna

Całkowite wycięcie żuchwy

Operacja przepukliny udowej obustronna

Wycięcie krążka międzykręgowego kręgosłupa

Operacja przepukliny ściany jamy brzusznej o nieokreślonym

Usunięcie przepukliny jądra miażdżystego

umiejscowieniu

Usztywnienie (artrodeza) stawów kręgosłupa

Operacja przepukliny w bliźnie pooperacyjnej

Operacja odbarczająca kręgosłup szyjny

Plikacja przepony

Operacja złamania kręgu

Operacja moczownika

Rekonstrukcja wielu kości twarzoczaszki

Wycięcie tkanek otrzewnowej

Rekonstrukcja jednej kości twarzoczaszki

Operacja naprawcza dotycząca sieci

Wycięcie zmiany kości

Operacja naprawcza dotycząca krezki jelita

Wycięcie martwaka kości

Wycięcie zmiany otrzewnej

Osteotomia bez rozdzielenia (z wyłączeniem stóp i rąk)

Uwolnienie zrostów otrzewnowych

Osteotomia klinowa (z wyłączeniem stóp i rąk)

Operacja przewodu limfatycznego

Inna osteotomia (z wyłączeniem stóp i rąk)
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Nazwa procedury

Nazwa procedury

Resekcja kości (z wyłączeniem stóp i rąk)

Częściowa endoprotezoplastyka stawu łokciowego

Zamknięte nastawienie złamania kości ze stabilizacją wewnętrzną

Całkowita endoprotezoplastyka stawu barkowego

Otwarte nastawienie złamania kości ze stabilizacją wewnętrzną

Całkowita endoprotezoplastyka stawu łokciowego

Zamknięta stabilizacja oddzielonej nasady kości

Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego

Otwarta stabilizacja oddzielonej nasady kości

Całkowite wycięcie kości ektopowej

Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu złamania kości

Częściowe wycięcie kości ektopowej

Uwolnienie torebki stawowej

Pozostałe

Uwolnienie stawu

Amputacja kciuka

Uwolnienie więzadła

Amputacja kończyny górnej na wysokości nadgarstka

Otwarte nastawienie zwichnięcia

Wyłuszczenie nadgarstka

Wycięcie łękotki kolana

Amputacja kończyny górnej na wysokości przedramienia

Usztywnienie (artrodeza) stawu biodrowego

Wyłuszczenie w stawie łokciowym

Usztywnienie (artrodeza) stawu kolanowego

Amputacja kończyny górnej na wysokości ramienia

Usztywnienie (artrodeza) stawu barkowego

Wyłuszczenie w stawie barkowym

Usztywnienie (artrodeza) stawu łokciowego

Amputacja kończyny górnej z odjęciem łopatki

Operacja stabilizująca więzadła stawu kolanowego

Amputacja palucha

Operacja stabilizująca staw barkowy

Amputacja kończyny dolnej na wysokości stawu skokowego

Szycie torebki stawowej lub/i więzadeł kończyny górnej

Wyłuszczenie w stawie skokowym

Operacja stabilizująca rzepkę stawu kolanowego

Amputacja kończyny dolnej na wysokości podudzia

Szycie torebki stawowej lub/i więzadeł kończyny dolnej

Amputacja kończyny dolnej na wysokości kolana

Całkowita endoprotezoplastyka stawu biodrowego

Wyłuszczenie w stawie kolanowym

Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego

Amputacja kończyny dolnej na wysokości uda

Artroplastyka nadgarstka lub śródręcza

Wyłuszczenie w stawie biodrowym

Artroplastyka śródręczno-paliczkowa i międzypaliczkowa

Amputacja kończyny dolnej z częścią miednicy

Całkowita endoproteza nadgarstka

Replantacja kciuka

Całkowita endoprotezoplastyka stawu stopy, palców stopy

Replantacja kończyny górnej na wysokości nadgarstka

Całkowita endoprotezoplastyka stawu skokowego

Replantacja kończyny górnej na wysokości ramienia

Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń i/lub nerwów stopy

Replantacja palucha

Policyzacja palca

Replantacja kończyny dolnej na wysokości stawu skokowego

Całkowita rekonstrukcja kciuka

Replantacja kończyny dolnej na wysokości podudzia

Korekcja stopy końsko-szpotawej

Replantacja kończyny dolnej na wysokości uda

Częściowa endoprotezoplastyka stawu barkowego

Przeszczep całej twarzy

801 102 102   Opłata zgodna z taryfą operatora
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