
WARUNKI UMOWY DODATKOWEJ GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA  

NA WYPADEK LECZENIA SPECJALISTYCZNEGO (wyciąg) 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1. Postanowienia niniejszych Warunków umowy dodatkowej grupowego ubezpieczenia na wypadek 

Leczenia specjalistycznego, które zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Unum nr  6/01/2020 z dnia 

14  stycznia  2020  r. (zwanych dalej „Warunkami Pakietu LSP”), stosuje się do Umowy dodatkowej 

rozszerzającej zakres ochrony ubezpieczeniowej udzielanej na podstawie Ogólnych warunków 

grupowego ubezpieczenia na życie „Pakiet dla Firmy” (zwanych dalej „OWU Pakiet dla Firmy”). 2. W 

sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Pakietu LSP stosuje się postanowienia OWU 

Pakiet dla Firmy, Specyfikacji polisy, Potwierdzenia „Pakiet dla Firmy” oraz powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa.  

§ 2. DEFINICJE  

1. Stosowanym w niniejszych Warunkach Pakietu LSP określeniom nadaje się znaczenia zdefiniowane 

w OWU Pakiet dla Firmy, chyba że Warunki Pakietu LSP definiują je w inny sposób.  

2. Na potrzeby Umowy dodatkowej zawartej na podstawie Warunków Pakietu LSP wprowadza się 

następujące definicje:  

a) Leczenie specjalistyczne – proces związany z przeprowadzeniem jednej z wymienionych i  

zdefiniowanych w § 3 procedur leczenia Ubezpieczonego, niezbędny z medycznego punktu widzenia 

dla przywrócenia prawidłowej czynności chorego układu lub narządu;  

b) :  Dzień zdarzenia – dzień, w którym

i. Podano pierwszą dawkę leku – w przypadku Chemioterapii, Terapii interferonowej, Leczenia 

przeciwwirusowego;  

ii. podano pierwszą dawkę promieniowania jonizującego – w przypadku Radioterapii;  

iii. doszło do Wszczepienia kardiowertera/defibrylatora;  

iv. wykonano Ablację;  

v. wykonano pierwszą dializę w przypadku zastosowanej po raz pierwszy Dializoterapii.  

§ 3. PROCEDURY LECZENIA UBEZPIECZONEGO  

1.  – zabieg wykonywany za pomocą prądu o częstotliwości radiowej w celu leczenia Ablacja

zaburzeń rytmu serca;  

2.  – systemowe leczenie choroby nowotworowej za pomocą przynajmniej jednego Chemioterapia

leku przeciwnowotworowego z grupy leków L według klasyfikacji ATC;  

3. Wszczepienie kardiowertera/defibrylatora – wszczepienie urządzenia elektronicznego z  

funkcją detekcyjną i defibrylacyjną w przypadku poważnych zaburzeń rytmu serca pochodzenia 

komorowego lub epizodów nagłego zatrzymania krążenia;  

4.  – leczenie choroby nowotworowej za pomocą promieniowania jonizującego;  Radioterapia

5. Wszczepienie rozrusznika serca (stymulatora serca, kardiostymulatora) – wszczepienie  

urządzenia elektronicznego służącego do pobudzania rytmu serca;  

6. Terapia interferonowa – podawanie drogą pozajelitową interferonu jako metoda leczenia  

stwardnienia rozsianego albo przewlekłego zapalenia wątroby typu B lub C;  

7. – metoda leczenia ostrej i krańcowej przewlekłej niewydolności nerek przy użyciu Dializoterapia 

hemodializy lub dializy otrzewnowej;  

8. Leczenie przeciwwirusowe – leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B lub  

typu C, mające na celu zahamowanie replikacji wirusa HBV lub eliminację wirusa HCV. 


