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Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Ubezpieczenie PZU Na Wypadek Nowotworu należy do działu II, grupy 1 załącznika do „Ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej”. Produkt jest kierowany do osób zamieszkałych w Polsce, które nie skończyły 65 r.ż. i chcą się
zabezpieczyć na wypadek zdiagnozowania nowotworu złośliwego, niezłośliwego guza mózgu lub nowotworu złośliwego
w stadium przedinwazyjnym.
Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Umowa obejmuje wyłącznie elementy produktu, które wybiera klient.

PZU nie odpowiada za wypadki ubezpieczeniowe, które zdarzyły
się przed okresem ubezpieczenia i w okresie karencji.

Zakres ubezpieczenia obejmuje wypłatę świadczenia pieniężnego
w razie zdiagnozowania u ubezpieczonego:
 nowotworu złośliwego rozumianego jako niekontrolowany
rozrost komórek nowotworowych, cechujących się zdolnością
do naciekania i niszczenia tkanek oraz tworzenia odległych
przerzutów. Zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie:
– nowotwór złośliwy, którego inwazyjny charakter został
potwierdzony badaniem histopatologicznym; a także,
– nowotwór ze zmianami przerzutowymi, gdy nie pobrano
materiału do badania histopatologicznego, ale obraz
kliniczny i badania diagnostyczne jednoznacznie wskazują na
złośliwość procesu nowotworowego;
 niezłośliwego guza mózgu – rozumianego jako łagodny
wewnątrzczaszkowy guz mózgu, opon mózgowych lub nerwów
czaszkowych. Zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie taki
niezłośliwy guz mózgu, co do którego zachodzi konieczność
usunięcia albo taki, który powoduje wystąpienie ubytków
neurologicznych, a jego usunięcie ze względów medycznych nie
jest możliwe;
 nowotworu złośliwego w stadium przedinwazyjnym (tzw.
in situ) – rozumianego jako nowotwór złośliwy rozpoznany we
wczesnej postaci, bez cech przekraczania błony podstawnej,
która jest ograniczeniem dla szerzenia się komórek
nowotworowych przez krew i układ chłonny.
Zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie taki nowotwór
złośliwy w stadium przedinwazyjnym, który jest ujęty w jednej
z ośmiu kategorii Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji
Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, wydanej przez
Światową Organizację Zdrowia (WHO):
a)	D00 – rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka,
b)	D01 – rak in situ innych i nieokreślonych części narządów
trawiennych,
c)	D02 – rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego,
d)	D03 – czerniak in situ,
e)	D05 – rak in situ sutka,
f)	D06 – rak in situ szyjki macicy,
g)	D07 – rak in situ innych i nieokreślonych narządów
płciowych,
h)	D09 – rak in situ innych i nieokreślonych umiejscowień.
Przedinwazyjny charakter nowotworu jednoznacznie
potwierdza badanie histopatologiczne lub badanie cytologiczne.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
	Jeśli u ubezpieczonego zostanie zdiagnozowany nowotwór
złośliwy, PZU nie odpowiada za:
a)	nowotwory ocenione w badaniu histopatologicznym jako
łagodne, o granicznej złośliwości, potencjalnie małej
złośliwości, nieinwazyjne lub przedinwazyjne (tzw. in situ)
inne niż wymienione w definicji nowotworu złośliwego,
b)	zmiany o cechach dysplazji,
c)	wszystkie – poza czerniakiem – nowotwory skóry
(ubezpieczenie nie obejmuje także chłoniaka skóry),
d)	wszystkie nowotwory związane z AIDS lub z zakażeniem
wirusem HIV.
	Jeśli u ubezpieczonego zostanie zdiagnozowany nowotwór
złośliwy w stadium przedinwazyjnym (in situ), PZU nie
odpowiada za raki in situ skóry, które są opisane w kategorii
D04 Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób
i Problemów Zdrowotnych ICD-10. – za wyjątkiem
czerniaka skóry.
	Jeśli u ubezpieczonego zostanie zdiagnozowany
niezłośliwy guz mózgu, PZU nie odpowiada za torbiele,
ziarniniaki, malformacje naczyniowe, krwiaki mózgu, guzy
przysadki mózgowej.
Pełna lista wyłączeń znajduje się w OWU.

Zakres ubezpieczenia obejmuje także organizację i pokrycie
kosztów drugiej opinii medycznej, jeśli ubezpieczony zachoruje
na nowotwór złośliwy. Drugą opinię medyczną wydaje zagraniczny
lekarz konsultant.
Sumy ubezpieczenia zależą od wariantu, jaki wybierze
ubezpieczający, i stanowią górną granicę odpowiedzialności PZU.
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Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata. Wypłata świadczenia pieniężnego w razie zdiagnozowania nowotworu złośliwego, niezłośliwego
guza mózgu, nowotworu złośliwego w stadium przedinwazyjnym realizowana jest w Polsce. Natomiast drugą opinię medyczną PZU organizuje
poza Polską.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
Jeśli ubezpieczony chce skorzystać z przysługującej mu ochrony ubezpieczeniowej, musi dostarczyć PZU:
1) wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego lub wniosek o drugą opinię medyczną;
2) dokumentację medyczną, która potwierdza zdiagnozowanie nowotworu złośliwego, niezłośliwego guza mózgu lub nowotworu złośliwego
w stadium przedinwazyjnym
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Składkę płaci jednorazowo lub w ratach ubezpieczający. Termin płatności jest podany w dokumencie ubezpieczenia.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Okres ubezpieczenia jest wskazany w dokumencie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po upływie okresu karencji (30 dni). Karencja nie dotyczy kolejnej umowy.
Ochrona ubezpieczeniowa kończy się, gdy:
– upływa okres ubezpieczenia wskazany w dokumencie ubezpieczenia;
– mija dzień, w którym PZU otrzymało oświadczenie ubezpieczającego o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia;
– mija dzień, w którym PZU otrzymało oświadczenie ubezpieczającego o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia;
– mija dzień doręczenia ubezpieczającemu oświadczenia PZU o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku, gdy PZU ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki ubezpieczeniowej, a składka ubezpieczeniowa nie została
zapłacona w terminie;
– upływa termin wskazany w wezwaniu o zapłatę składki, jeśli składka nie została zapłacona;
– PZU wypłaci świadczenie z tytułu nowotworu złośliwego lub niezłośliwego guza mózgu;
– osoba ubezpieczona umrze.
Jak rozwiązać umowę?
Ubezpieczający może rozwiązać umowę m.in. poprzez odstąpienie od niej, w przypadku umowy zawartej na ponad 6 miesięcy:
– w ciągu 30 dni od jej zawarcia – jeśli jest konsumentem,
– w ciągu 7 dni od jej zawarcia – jeśli jest przedsiębiorcą.
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