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ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE

1.	 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego stosuje się do umów Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na
Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku zawieranych przez Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółkę Akcyjną.
2. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku stanowią integralną
część Umowy dodatkowej zawartej na ich podstawie.
3.	 Zawarcie i obowiązywanie Umowy dodatkowej uzależnione jest od zawarcia i obowiązywania Umowy podstawowej.
4. Polisa może regulować prawa i obowiązki stron Umowy ubezpieczenia, w tym Umowy dodatkowej, w sposób odbiegający od niniejszych
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku.

§ 2. DEFINICJE

1.	 W niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku,
zwanych dalej „OWUD”, w Polisie, załącznikach, aneksach oraz we wszelkich dokumentach wystawianych w związku z Umową ubezpieczenia
wymienionym poniżej terminom nadano następujące znaczenia:
1) Nieszczęśliwy wypadek – nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie, w następstwie
którego Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała lub zmarł. Za Nieszczęśliwy wypadek nie uważa się żadnych chorób ani infekcji (w tym
występujących nagle);
2) Okres ubezpieczenia – okres pomiędzy dniem rozpoczęcia odpowiedzialności i dniem zakończenia odpowiedzialności Unum Życie
TUiR S.A. z tytułu Umowy dodatkowej. Wymienione daty podane są w Polisie;
3) Składka – składka z tytułu Umowy dodatkowej, której wysokość, częstotliwość oraz okres opłacania podane są w Polisie;
4) Składka całkowita – składka z tytułu Umowy ubezpieczenia będąca sumą składki z Umowy podstawowej i składek z Umów dodatkowych,
której wysokość, częstotliwość oraz okres opłacania podane są w Polisie;
5) Suma ubezpieczenia – kwota określona w Polisie, stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości Świadczenia z tytułu Umowy dodatkowej;
6) Świadczenie – wypłata Ubezpieczonemu przez Unum Życie TUiR S.A. kwoty należnej z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego
zgodnie z postanowieniami rozdz. 4 niniejszych OWUD;
7) Tabela Uszczerbków – tabela zawierająca listę Uszczerbków na zdrowiu będących w zakresie ubezpieczenia z tytułu Umowy dodatkowej.
Tabela Uszczerbków stanowi integralną część niniejszych OWUD;
8) Ubezpieczony – osoba wskazana w Polisie jako ubezpieczony z tytułu Umowy podstawowej oraz Umowy dodatkowej, której życie
i zdrowie jest przedmiotem Umowy ubezpieczenia;
9) Umowa dodatkowa – umowa Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku,
rozszerzająca przedmiot i zakres Umowy podstawowej, zawarta za uprzednią zgodą Ubezpieczonego pomiędzy Ubezpieczającym
a Unum Życie TUiR S.A. na podstawie niniejszych OWUD, której zawarcie będzie potwierdzone Polisą;
10) Umowa podstawowa – umowa ubezpieczenia na życie zawarta za uprzednią zgodą Ubezpieczonego pomiędzy Ubezpieczającym
a Unum Życie TUiR S.A., wskazana w Polisie jako umowa podstawowa;
11) Uszczerbek na zdrowiu – uszkodzenie ciała, utrata części ciała (w rozumieniu rozdz. 2 § 3 ust. 4) lub trwałe upośledzenie funkcji narządu
w wyniku Nieszczęśliwego wypadku, a także złamanie kości. Za złamania kości nie uznaje się złamań zębów. W zakresie ubezpieczenia
znajdują się wyłącznie Uszczerbki na zdrowiu podane w Tabeli Uszczerbków stanowiącej integralną część niniejszych OWUD;
12) Wiek Ubezpieczonego – liczba ukończonych, pełnych lat życia Ubezpieczonego;
13) Zdarzenie ubezpieczeniowe – zdarzenie, które wystąpiło w okresie odpowiedzialności Unum Życie TUiR S.A., będące w zakresie
ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami rozdz. 2 § 3 ust. 2 niniejszych OWUD.
2. Jeżeli niniejsze OWUD nie stanowią inaczej, terminy zdefiniowane w ogólnych warunkach ubezpieczenia dotyczących Umowy podstawowej
mają takie samo znaczenie w niniejszych OWUD.

ROZDZIAŁ 2. P
 RZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK USZCZERBKU NA ZDROWIU
WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
§ 3. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK USZCZERBKU NA ZDROWIU
WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
1.	 Przedmiotem Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku jest zdrowie Ubezpieczonego.
2. Zakres Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku obejmuje, z zastrzeżeniem
rozdz. 2 § 4, Uszczerbki na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowane Nieszczęśliwym wypadkiem, pod warunkiem że:
1) Nieszczęśliwy wypadek wystąpił w okresie odpowiedzialności Unum Życie TUiR S.A. z tytułu Umowy dodatkowej;
2) Uszczerbki na zdrowiu wystąpiły w okresie odpowiedzialności Unum Życie TUiR S.A. z tytułu Umowy dodatkowej i nie później niż
180 dni od daty zajścia Nieszczęśliwego wypadku;
3) Ubezpieczony pozostawał przy życiu przez co najmniej 30 dni od daty zajścia Nieszczęśliwego wypadku.
3.	 Zakres ubezpieczenia obejmuje, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, Uszczerbki na zdrowiu wymienione w Tabeli Uszczerbków
stanowiącej integralną część niniejszych OWUD.
4. Za utratę części ciała uważa się fizyczną utratę części ciała oraz całkowitą i nieodwracalną utratę władzy w tej części ciała.
5. Zakresem ubezpieczenia objęte są tylko te złamania, zerwania ścięgien, zwichnięcia i skręcenia, które są uwidocznione w wynikach badań
obrazowych.

§ 4. OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.	 Unum Życie TUiR S.A. wolne jest od odpowiedzialności i nie wypłaci Świadczenia, jeśli obrażenia fizyczne były spowodowane lub zaszły
w następstwie:
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1) wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez Ubezpieczonego będącego pod wpływem narkotyków, alkoholu, środków
odurzających lub substancji psychotropowych, w tym leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniami
lekarza;
2) działań o charakterze wojennym (do których zalicza się również działania w ramach wojskowych misji pokojowych, w tym
tzw. kontyngentów);
3) aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy lub terroryzmu;
4) próby samobójstwa Ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własne życzenie, niezależnie od stanu jego poczytalności.
2. Unum Życie TUiR S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki tych okoliczności, o które zapytało przed zawarciem Umowy dodatkowej,
a które zostały zatajone lub podane niezgodnie z prawdą przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Jeżeli do zatajenia lub podania
niezgodnych z prawdą okoliczności doszło z winy umyślnej Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, w razie wątpliwości przyjmuje się,
że Zdarzenie ubezpieczeniowe i jego następstwa są skutkiem okoliczności, które zostały zatajone lub podane niezgodnie z prawdą,
co powoduje wyłączenie odpowiedzialności Unum Życie TUiR S.A. za skutki tych okoliczności.
3.	 Jeżeli do Zdarzenia ubezpieczeniowego doszło po upływie 3 lat od zawarcia Umowy dodatkowej, Unum Życie TUiR S.A. nie może
podnieść zarzutu, że przy zawieraniu Umowy dodatkowej podano informacje nieprawdziwe, w szczególności że została zatajona choroba
Ubezpieczonego.

ROZDZIAŁ 3. UMOWA DODATKOWA
§ 5. ZAWARCIE UMOWY DODATKOWEJ

1.	 Umowa dodatkowa może zostać zawarta pod warunkiem zawarcia Umowy podstawowej.
2. Umowę dodatkową zawiera się na podstawie wypełnionego wniosku o ubezpieczenie podpisanego przez Ubezpieczającego
i Ubezpieczonego. Zawarcie Umowy dodatkowej zostanie potwierdzone Polisą, a w przypadku gdy Umowa dodatkowa zawierana jest
później niż Umowa podstawowa – aneksem do Polisy.
3.	 Ubezpieczający i Ubezpieczony zobowiązani są podać do wiadomości Unum Życie TUiR S.A. wszystkie znane sobie okoliczności, o które
Unum Życie TUiR S.A. zapytało przed zawarciem Umowy dodatkowej we wniosku o ubezpieczenie lub w innych pismach. W przypadku
niedopełnienia tego obowiązku przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego mają zastosowanie postanowienia rozdz. 2 § 4 ust. 2 i 3.
4. Unum Życie TUiR S.A. ma prawo odmówić zawarcia Umowy dodatkowej, o czym poinformuje Ubezpieczającego. W takim przypadku
zapłacona przez Ubezpieczającego Składka zostanie zwrócona w całości.
5. Unum Życie TUiR S.A. może zaproponować zawarcie Umowy dodatkowej z wyższą Składką lub z obniżoną wysokością wnioskowanej Sumy
ubezpieczenia, lub na warunkach odbiegających od niniejszych OWUD.
6.	 Jeśli Unum Życie TUiR S.A. zaproponuje zawarcie Umowy dodatkowej z wyższą Składką lub z obniżoną wysokością wnioskowanej Sumy
ubezpieczenia, lub na warunkach odbiegających od niniejszych OWUD, wówczas zwróci na to uwagę Ubezpieczającemu i Ubezpieczonemu
na piśmie przy doręczeniu odpowiednio Polisy lub aneksu do Polisy, informując jednocześnie o przysługującym Ubezpieczającemu prawie do
zgłoszenia sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia otrzymania Polisy lub aneksu do Polisy. Jeśli Ubezpieczający nie zgłosi sprzeciwu w tym terminie,
Umowa dodatkowa zostaje uznana za zawartą zgodnie z treścią Polisy lub aneksu do Polisy następnego dnia po upływie tego terminu.
7.	 Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie wyrazi zgody na zawarcie Umowy dodatkowej z wyższą Składką, obniżoną wysokością Sumy
ubezpieczenia lub na warunkach odbiegających od niniejszych OWUD, zapłacona przez Ubezpieczającego Składka zostanie zwrócona w całości.
8.	 Jeżeli nie umówiono się inaczej lub w razie wątpliwości, Umowę dodatkową uważa się za zawartą z dniem doręczenia przez Unum Życie
TUiR S.A. Ubezpieczającemu Polisy lub aneksu do Polisy, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 niniejszego paragrafu. Ochrona ubezpieczeniowa
z tytułu Umowy dodatkowej może rozpocząć się innego dnia niż dzień jej zawarcia (rozdz. 3 § 8 ust. 1).

§ 6. WIEK PRZYSTĄPIENIA DO UMOWY DODATKOWEJ

1.	 Umowa dodatkowa może zostać zawarta, jeżeli w dniu złożenia wniosku o ubezpieczenie Ubezpieczony ukończył 5. rok życia i ma nie więcej niż
60 lat.

§ 7. OKRES UBEZPIECZENIA

1.	 Umowa dodatkowa zawierana jest na okres 5 lat, z możliwością jej przedłużenia na warunkach określonych w rozdz. 3 § 14 niniejszych
OWUD.

§ 8. OKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UNUM ŻYCIE TUIR S.A.

1.	 Odpowiedzialność Unum Życie TUiR S.A. z tytułu Umowy dodatkowej w zakresie opisanym w rozdz. 2 § 3 ust. 2 rozpoczyna się od dnia
określonego w Polisie albo od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności z tytułu Umowy podstawowej (jeżeli przypada on później), ale w żadnym
wypadku nie wcześniej niż od dnia zapłacenia w pełnej wysokości pierwszej Składki całkowitej zawierającej Składkę z tytułu Umowy
dodatkowej.
2. Koniec odpowiedzialności Unum Życie TUiR S.A. z tytułu Umowy dodatkowej następuje z dniem rozwiązania Umowy dodatkowej
(rozdz. 3 § 15).

§ 9. SUMA UBEZPIECZENIA

1.	 Suma ubezpieczenia z tytułu Umowy dodatkowej jest ustalana przez strony Umowy ubezpieczenia i określona kwotowo w Polisie.
2. Unum Życie TUiR S.A. zastrzega sobie prawo do ustalenia minimalnej i maksymalnej wysokości Sumy ubezpieczenia, na jaką może zostać
zawarta Umowa dodatkowa.

§ 10. OBNIŻENIE SUMY UBEZPIECZENIA

1.	 Wysokość Sumy ubezpieczenia może zostać obniżona na pisemny wniosek Ubezpieczającego, za uprzednią zgodą Ubezpieczonego.
Obniżenie wysokości Sumy ubezpieczenia skutkuje obniżeniem wysokości Składki.
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
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2. Unum Życie TUiR S.A. może nie zaakceptować wniosku o obniżenie wysokości Sumy ubezpieczenia, jeżeli powodowałoby to zmniejszenie
Sumy ubezpieczenia poniżej wartości minimalnej obowiązującej w Unum Życie TUiR S.A. w dniu złożenia wniosku o obniżenie.
3.	 Obniżenie wysokości Sumy ubezpieczenia staje się skuteczne po wyrażeniu zgody przez Unum Życie TUiR S.A. na zmianę wysokości Sumy
ubezpieczenia. Wówczas w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku o obniżenie Sumy ubezpieczenia Unum Życie TUiR S.A. prześle
Ubezpieczającemu aneks do Polisy uwzględniający zmienioną wysokość Składki, Składki całkowitej oraz Sumy ubezpieczenia, informując
jednocześnie Ubezpieczonego o wprowadzonych zmianach i ich wpływie na wysokość Świadczeń przysługujących z tytułu Umowy dodatkowej.

§ 11. SKŁADKA Z TYTUŁU UMOWY DODATKOWEJ

1.	 Wysokość Składki z tytułu Umowy dodatkowej jest obliczana na podstawie wysokości Sumy ubezpieczenia oraz taryfy Unum Życie
TUiR S.A., w zależności od oceny ryzyka ubezpieczeniowego dokonanej przez Unum Życie TUiR S.A. w oparciu o czynniki obejmujące
Wiek Ubezpieczonego w dniu akceptacji wniosku o zawarcie Umowy dodatkowej, jego stan zdrowia, tryb życia, hobby, uprawiane sporty
i wykonywany zawód. Wysokość Składki zależy również od częstotliwości jej opłacania, przy czym okres, częstotliwość opłacania oraz
wysokość Składki z tytułu Umowy dodatkowej są określone w Polisie.
2. Składka z tytułu Umowy dodatkowej jest stała w okresie 5-letnim, z zastrzeżeniem postanowień rozdz. 3 §§ 10, 12 i 13. W przypadku
przedłużenia Umowy dodatkowej wysokość Składki obliczana jest ponownie zgodnie z postanowieniami rozdz. 3 § 14.

§ 12. CZĘSTOTLIWOŚĆ OPŁACANIA SKŁADKI

1.	 Składka z tytułu Umowy dodatkowej jest opłacana jednocześnie ze składką z tytułu Umowy podstawowej oraz na tych samych zasadach
(tj. z tą samą częstotliwością i w ten sam sposób).

§ 13. INDEKSACJA SKŁADKI

1.	 Indeksacja Składki oraz wynikający z niej wzrost Sumy ubezpieczenia z tytułu Umowy dodatkowej następują na zasadach przewidzianych
dla indeksacji składki z Umowy podstawowej, zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia dotyczących Umowy podstawowej,
z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 poniżej.
2. W przypadku skorzystania przez Ubezpieczającego z prawa do indeksacji Składka ulega podwyższeniu zgodnie ze wskaźnikiem
indeksacji, co powoduje wzrost Sumy ubezpieczenia o kwotę obliczoną przez Unum Życie TUiR S.A. Kwota ta zostanie obliczona na
podstawie taryfy składek Unum Życie TUiR S.A., Wieku Ubezpieczonego w dniu dokonywania indeksacji oraz kwoty podwyższenia
Składki i pozostałego okresu opłacania Składki.
3.	 Prawo do indeksacji Składki z tytułu Umowy dodatkowej wygasa z dniem wygaśnięcia prawa do indeksacji składki z tytułu Umowy
podstawowej.

§ 14. PRZEDŁUŻENIE UMOWY DODATKOWEJ

1.	 Ubezpieczający ma prawo do przedłużania Umowy dodatkowej na kolejne okresy 5-letnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu,
bez oceny przez Unum Życie TUiR S.A. ryzyka ubezpieczeniowego.
2. Ubezpieczający ma prawo do przedłużenia Umowy dodatkowej, jeżeli Ubezpieczony w dniu przedłużenia Umowy dodatkowej ma nie
więcej niż 69 lat.
3.	 Okres, na jaki przedłużana jest Umowa dodatkowa, będzie krótszy niż 5 lat, w przypadku gdy
a) do końca Umowy podstawowej pozostało mniej niż 5 lat lub
b) do osiągnięcia przez Ubezpieczonego wieku 70 lat pozostało mniej niż 5 lat.
W takim przypadku Umowa dodatkowa zostanie przedłużona do końca Umowy podstawowej, lecz nie na dłużej niż do osiągnięcia przez
Ubezpieczonego wieku 70 lat.
4. Przedłużenie Umowy dodatkowej powoduje ponowne wyliczenie wysokości Składki według taryfy Unum Życie TUiR S.A. aktualnej na dzień
przedłużenia Umowy dodatkowej, dla Wieku Ubezpieczonego w dniu przedłużenia, przy czym wysokość Sumy ubezpieczenia nie ulega
zmianie.
5. Unum Życie TUiR S.A. przedstawi Ubezpieczającemu warunki dotyczące przedłużenia Umowy dodatkowej, w tym informację o wysokości
Składki, najpóźniej w terminie 30 dni przed końcem okresu, na jaki została zawarta Umowa dodatkowa. Unum Życie TUiR S.A. może
zaproponować przedłużenie Umowy dodatkowej na warunkach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia dodatkowego
stosowanych do umów oferowanych przez Unum Życie TUiR S.A. w dniu przedłużenia.
6.	 Ubezpieczający ma prawo zrezygnować z możliwości przedłużenia Umowy dodatkowej. W takim przypadku Ubezpieczający poinformuje
Unum Życie TUiR S.A. o rezygnacji z przedłużenia Umowy dodatkowej przed upływem okresu, na jaki została zawarta Umowa dodatkowa.
7.	 Nieprzekazanie przez Ubezpieczającego informacji o rezygnacji w terminie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu uważa się za
wyrażenie zgody na przedłużenie Umowy dodatkowej na kolejny okres na warunkach zaproponowanych przez Unum Życie TUiR S.A.
8.	 Po przedłużeniu Umowy dodatkowej Unum Życie TUiR S.A. prześle Ubezpieczającemu aneks do Polisy potwierdzający przedłużenie Umowy
dodatkowej oraz nową wysokość Składki, informując jednocześnie Ubezpieczonego o przedłużeniu Umowy dodatkowej oraz o wysokości
Świadczeń przysługujących z tytułu tej umowy.
9.	 Po przedłużeniu Umowy dodatkowej Ubezpieczający ma obowiązek opłacania Składki w kwocie podanej w aneksie, o którym mowa
w ust. 8 niniejszego paragrafu.
10.	 Jeżeli Ubezpieczający nie przekazał informacji o rezygnacji z przedłużenia Umowy dodatkowej (ust. 6 niniejszego paragrafu) i została ona
przedłużona, przysługuje mu prawo do odstąpienia od przedłużonej Umowy dodatkowej w ciągu 30 dni od daty otrzymania aneksu,
o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. W takim przypadku wpłacona Składka z tytułu Umowy dodatkowej, naliczona od daty
przedłużenia Umowy dodatkowej, zostanie zwrócona w całości.

§ 15. ROZWIĄZANIE UMOWY DODATKOWEJ

1.	 Rozwiązanie Umowy dodatkowej następuje:
1) z dniem wypłaty Świadczenia, którego wysokość łącznie z wypłaconymi poprzednio Świadczeniami z tytułu Umowy dodatkowej za
wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe dotyczące Ubezpieczonego osiągnie 100% Sumy ubezpieczenia dla Umowy dodatkowej;
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2) z określonym w Polisie dniem zakończenia odpowiedzialności z tytułu Umowy dodatkowej (o ile umowa ta nie zostanie przedłużona);
3) w przypadku ukończenia przez Ubezpieczonego wieku 70 lat, przy czym Umowa dodatkowa zostaje rozwiązana w Rocznicę polisy
przypadającą bezpośrednio po ukończeniu przez Ubezpieczonego wieku 70 lat;
4) z dniem rozwiązania Umowy podstawowej;
5) z dniem przekształcenia ubezpieczenia z Umowy podstawowej w Ubezpieczenie bezskładkowe, jeżeli postanowienia ogólnych
warunków ubezpieczenia dotyczących Umowy podstawowej nie stanowią inaczej;
6) w przypadku odstąpienia Ubezpieczającego od Umowy dodatkowej po jej zawarciu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu;
7) w przypadku odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy dodatkowej po jej przedłużeniu, zgodnie z rozdz. 3 § 14 ust. 10;
8) w przypadku złożenia przez Ubezpieczającego oświadczenia o rozwiązaniu Umowy dodatkowej.
2. Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy dodatkowej poprzez doręczenie do Unum Życie TUiR S.A. pisemnego oświadczenia
w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy dodatkowej. Jeżeli Unum Życie TUiR S.A. najpóźniej w dniu zawarcia Umowy dodatkowej nie
poinformuje Ubezpieczającego o prawie do odstąpienia od Umowy dodatkowej, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający
dowiedział się o tym prawie. W przypadku odstąpienia od Umowy dodatkowej Unum Życie TUiR S.A. zwraca Ubezpieczającemu wpłaconą
Składkę, przy czym ma prawo zatrzymać część Składki należną za okres, w którym udzielała ochrony ubezpieczeniowej.
3.	 Ubezpieczający ma prawo do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy dodatkowej w każdym czasie. W przypadku złożenia takiego
oświadczenia Umowa dodatkowa zostaje rozwiązana z dniem otrzymania przez Unum Życie TUiR S.A. tegoż oświadczenia na piśmie.
4. W przypadku rozwiązania Umowy dodatkowej z przyczyny innej niż wymieniona w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Unum Życie TUiR S.A.
zwraca Składkę za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.

ROZDZIAŁ 4. ŚWIADCZENIA
§ 16. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

1.	 Wysokość Świadczenia z tytułu doznanego przez Ubezpieczonego Uszczerbku na zdrowiu jest równa Sumie ubezpieczenia z Umowy dodatkowej
pomnożonej przez procent Uszczerbku na zdrowiu określony w Tabeli Uszczerbków, będącej integralną częścią niniejszych OWUD.
2. Łączna kwota Świadczeń wypłaconych w okresie trwania Umowy dodatkowej za wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe nie może być
wyższa niż 100% Sumy ubezpieczenia z Umowy dodatkowej. Limit ten obejmuje wszystkie Zdarzenia ubezpieczeniowe spowodowane
Nieszczęśliwym wypadkiem i ulega odnowieniu w przypadku przedłużenia Umowy dodatkowej.
3.	 W przypadku Uszczerbku na zdrowiu w postaci uszkodzenia kończyny lub narządu bądź upośledzenia ich funkcji powstałego przed datą
objęcia Ubezpieczonego ochroną ubezpieczeniową wysokość Świadczenia z tytułu Uszczerbku na zdrowiu dotyczącego tego samego
narządu lub tej samej kończyny, powstałego w okresie odpowiedzialności Unum Życie TUiR S.A., zostanie obliczona poprzez pomnożenie
Sumy ubezpieczenia z tytułu Umowy dodatkowej przez procent Uszczerbku na zdrowiu określony w Tabeli Uszczerbków pomniejszony
o procent odpowiadający Uszczerbkowi na zdrowiu istniejącemu przed okresem odpowiedzialności Unum Życie TUiR S.A.
4. W przypadku Uszczerbku na zdrowiu w obrębie tej samej kończyny lub tego samego narządu odpowiedzialność Unum Życie TUiR S.A.
ograniczona jest do wypłaty Świadczenia w kwocie nie wyższej niż wysokość Świadczenia, które byłoby należne Ubezpieczonemu z tytułu
fizycznej utraty kończyny lub narządu.

§ 17. DOKUMENTY WYMAGANE DO USTALENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1.	 W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego do ustalenia odpowiedzialności Unum Życie TUiR S.A. wymagane są następujące dokumenty:
1) wniosek o wypłatę Świadczenia;
2) kopia dokumentu tożsamości osoby uprawnionej;
3) dokumentacja dotycząca Nieszczęśliwego wypadku;
4) dokumentacja medyczna dotycząca zgłaszanego Zdarzenia ubezpieczeniowego (w szczególności wyniki badań obrazowych: RTG, USG,
MR potwierdzające uszkodzenia, zerwania ścięgien, złamania, skręcenia oraz zwichnięcia).
2. Do ustalenia odpowiedzialności Unum Życie TUiR S.A. z tytułu złamań, zerwań ścięgien, zwichnięć i skręceń konieczne jest potwierdzenie
ich badaniami obrazowymi.
3.	 Unum Życie TUiR S.A. może wymagać od osoby uprawnionej do otrzymania Świadczenia innych dokumentów niezbędnych do ustalenia
odpowiedzialności Unum Życie TUiR S.A. Rozpatrując wniosek o wypłatę Świadczenia, Unum Życie TUiR S.A. poinformuje osobę uprawnioną
o dokumentach niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności.
4. W celu ustalenia prawa do Świadczenia Unum Życie TUiR S.A. może wymagać, aby Ubezpieczony poddał się badaniom lekarskim lub
badaniom diagnostycznym z minimalnym ryzykiem, z wyłączeniem badań genetycznych. Zakres badań podany będzie w skierowaniu, a ich
koszt pokrywa Unum Życie TUiR S.A.
5. Niedostarczenie dokumentów koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Unum Życie TUiR S.A. może skutkować odmową przyznania
Świadczenia.
6.	 Jeżeli Zdarzenie ubezpieczeniowe wystąpiło poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty dotyczące Zdarzenia ubezpieczeniowego
muszą być uwierzytelnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W takim przypadku osoba uprawniona z tytułu Umowy
ubezpieczenia jest zobowiązana do dostarczenia dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do Świadczenia przetłumaczonych na
język polski przez tłumacza przysięgłego.
7.	 Wszelkie dokumenty konieczne do ustalenia odpowiedzialności Unum Życie TUiR S.A. muszą być dostarczone w oryginałach, urzędowych
odpisach lub kopiach poświadczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub poświadczonych przez Unum Życie TUiR S.A. na
podstawie oryginału.

§ 18. WYPŁATA ŚWIADCZENIA

1.	 Świadczenie z tytułu Umowy dodatkowej zostanie wypłacone Ubezpieczonemu.
2. Unum Życie TUiR S.A. wypłaci Świadczenie z tytułu Umowy dodatkowej w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem
postanowień rozdz. 4 § 16 ust. 2, 3 i 4.
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK USZCZERBKU NA ZDROWIU WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
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3.	 W przypadku nabycia prawa do Świadczenia z tytułu całkowitej i nieodwracalnej utraty władzy w danej części ciała Ubezpieczonemu nie
przysługuje Świadczenie z tytułu późniejszej fizycznej utraty tej części ciała.
4. W przypadku nabycia prawa do Świadczenia z tytułu utraty wszystkich palców jednej dłoni Ubezpieczonemu nie przysługuje Świadczenie
z tytułu późniejszej utraty tej dłoni.
5. W przypadku utraty dłoni Ubezpieczonemu nie przysługuje Świadczenie z tytułu utraty wszystkich palców tej dłoni.
6.	 Jeżeli Ubezpieczony wskutek Nieszczęśliwego wypadku doznał:
a) więcej niż jednego złamania w obrębie tej samej kości lub złamania wielu kości w obrębie tego samego stawu lub
b) więcej niż jednego skręcenia lub zwichnięcia w obrębie tego samego stawu, lub
c) jednego lub wielu złamań i jednego lub wielu skręceń lub zwichnięć w obrębie tego samego stawu,
wówczas Unum Życie TUiR S.A. wypłaci najwyższe Świadczenie, które byłoby należne za pojedyncze złamanie tej kości lub złamanie
pojedynczej kości tego stawu, lub skręcenie lub zwichnięcie w obrębie tego stawu.
7.	 Jeżeli Ubezpieczony wskutek Nieszczęśliwego wypadku doznał więcej niż jednego skręcenia lub zwichnięcia kręgosłupa, wówczas
Unum Życie TUiR S.A. wypłaci Świadczenie, które byłoby należne za pojedyncze skręcenie lub zwichnięcie kręgosłupa.
8.	 W przypadku zajścia Nieszczęśliwego wypadku, będącego przyczyną Uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego, Ubezpieczony lub
Ubezpieczający zobowiązany jest zawiadomić o tym zdarzeniu Unum Życie TUiR S.A. nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zajścia
Nieszczęśliwego wypadku oraz umożliwić Unum Życie TUiR S.A. zbadanie jego okoliczności, a także zapewnić dostęp do wszelkich informacji
dotyczących Nieszczęśliwego wypadku. W razie braku zawiadomienia Unum Życie TUiR S.A. w powyższym terminie z winy umyślnej lub
wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego Unum Życie TUiR S.A. może odpowiednio zmniejszyć Świadczenie
lub odmówić jego wypłaty, jeśli brak zawiadomienia uniemożliwi Unum Życie TUiR S.A. ustalenie okoliczności i skutków Nieszczęśliwego
wypadku.

ROZDZIAŁ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.	 W przypadku zawarcia Umowy dodatkowej staje się ona integralną częścią Umowy ubezpieczenia i podlega interpretacji łącznie z Umową
podstawową (z zastrzeżeniem możliwości wygaśnięcia Umowy dodatkowej przed terminem wygaśnięcia Umowy podstawowej).
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWUD stosuje się odpowiednie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia
dotyczących Umowy podstawowej.

§ 20. DATA UCHWAŁY

1.	 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku wraz z Tabelą
Uszczerbków zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 1/11/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.
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Aneta Podyma-Milczarek

Helena Gosk

Prezes Zarządu
Unum Życie TUiR S.A.

Wiceprezes Zarządu
Unum Życie TUiR S.A.
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TABELA USZCZERBKÓW
do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku zatwierdzona
wraz z wymienionymi OWUD uchwałą Zarządu nr 1/11/2018 z dnia 13 listopada 2018 r.
Niniejsza Tabela Uszczerbków zawiera listę urazów będących w zakresie umowy Ubezpieczenia Dodatkowego na wypadek Uszczerbku na
Zdrowiu wskutek Nieszczęśliwego Wypadku.
Zakres ubezpieczenia został określony w rozdz. 2 wymienionych OWUD.

Uszkodzenia ciała

Procent
Uszczerbku
na zdrowiu

Uszkodzenia kończyny górnej
Złamania, skręcenia oraz zwichnięcia potwierdzone wynikami badań obrazowych: RTG, USG, MR
(rezonans magnetyczny)
1.

Utrata kończyny w stawie barkowym

70%

2.

Utrata kończyny w obrębie ramienia

60%

3.

Utrata kończyny w stawie łokciowym

60%

4.

Utrata kończyny w okolicy nadgarstka

50%

5.

Utrata kciuka z kością śródręcza

20%

6.

Utrata paliczka paznokciowego i podstawnego kciuka

10%

7.

Utrata paliczka paznokciowego kciuka

7%

8.

Utrata palca wskazującego w całości

10%

9.

Utrata paliczka paznokciowego lub środkowego palca wskazującego (za każdy paliczek)

3%

10.

Utrata palca III, IV i V ręki (za każdy cały palec)

5%

11.

Skręcenia, zwichnięcia, zerwanie ścięgna lub więzadła w obrębie palców II, III, IV i V ręki – leczone gipsem lub ortezą
(za każdy palec)

1%

12.

Skręcenia, zwichnięcia, zerwanie ścięgna lub więzadła kciuka – leczone gipsem lub ortezą

1%

13.

Zwichnięcie, skręcenie, podwichnięcie stawu ramienno-łopatkowego – wymagające repozycji

3%

14.

Zwichnięcie, skręcenie, podwichnięcie stawu ramienno-łopatkowego – leczone gipsem lub ortezą dłużej niż 14 dni

1%

15.
16.

Zerwanie ścięgna lub więzadła stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego – leczone gipsem
lub ortezą dłużej niż 14 dni
Zwichnięcie, skręcenie, podwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego –
leczone gipsem lub ortezą dłużej niż 14 dni

3%
2%

17.

Zerwanie ścięgna lub więzadła w stawie łokciowym – leczone gipsem lub ortezą (łącznie za cały staw)

3%

18.

Zwichnięcia lub skręcenia w stawie łokciowym – leczone gipsem lub ortezą (łącznie za cały staw)

2%

19.

Zwichnięcia, skręcenia, zerwanie ścięgna lub więzadła w obrębie nadgarstka – leczone gipsem lub ortezą

1%

20.

Złamanie kciuka lub palca wskazującego – wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów

5%

21.

Złamanie kciuka lub palca wskazującego – jednomiejscowe z przemieszczeniem

3%

22.

Złamania kciuka lub palca wskazującego – pozostałe

2%

23.

Złamanie palca III, IV lub V – wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów

3%

24.

Złamanie palca III, IV lub V – jednomiejscowe z przemieszczeniem

2%

25.

Złamania palca III, IV lub V – pozostałe

1%

26.

Złamanie łopatki – wielomiejscowe z przemieszczeniem odłamów

7%

27.

Złamanie łopatki – jednomiejscowe z przemieszczeniem

5%

28.

Złamania łopatki – pozostałe

3%

29.

Złamania w stawie ramienno-łopatkowym – wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów

7%

30.

Złamania w stawie ramienno-łopatkowym – jednomiejscowe z przemieszczeniem odłamów

5%

31.

Złamanie obojczyka – wielomiejscowe z przemieszczeniem odłamów

7%

32.

Złamanie obojczyka – jednomiejscowe z przemieszczeniem

5%

33.

Złamania obojczyka – pozostałe

3%

34.

Złamanie kości ramiennej – wieloodłamowe otwarte

11%

35.

Złamanie kości ramiennej – otwarte

9%

36.

Złamanie kości ramiennej – wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów

7%

37.

Złamania kości ramiennej – pozostałe

4%
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38.

Złamanie kości w obrębie stawu łokciowego – wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów

9%

39.

Złamanie kości w obrębie stawu łokciowego – jednomiejscowe z przemieszczeniem odłamów

7%

40.

Złamania kości w obrębie stawu łokciowego – pozostałe

5%

41.

Złamanie jednej kości przedramienia – wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów

6%

42.

Złamanie jednej kości przedramienia – otwarte

5%

43.

Złamania jednej kości przedramienia – pozostałe

3%

44.

Złamanie obu kości przedramienia – wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów

10%

45.

Złamanie obu kości przedramienia – otwarte

9%

46.

Złamania obu kości przedramienia – pozostałe

7%

47.

Złamanie nasady dalszej kości promieniowej lub nasady dalszej kości łokciowej

2%

48.

Złamanie kości nadgarstka – wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów

7%

49.

Złamanie kości nadgarstka – jednomiejscowe z przemieszczeniem

5%

50.

Złamania kości nadgarstka – pozostałe

3%

51.

Złamanie I kości śródręcza

5%

52.

Złamanie II kości śródręcza

4%

53.

Złamanie III, IV lub V kości śródręcza (za każdą kość)

2%

Uszkodzenia kończyny dolnej
Uszkodzenie, złamanie, zerwanie ścięgna, skręcenie, zwichnięcie potwierdzone wynikami badań obrazowych:
RTG, USG, MR
54.

Utrata kończyny w stawie biodrowym

70%

55.

Utrata kończyny na poziomie uda

60%

56.

Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego

60%

57.

Utrata kończyny w obrębie podudzia

50%

58.

Utrata stopy w całości

40%

59.

Utrata stopy z zachowaniem pięty

30%

60.

Uszkodzenie ścięgna Achillesa wymagające leczenia operacyjnego

5%

61.

Uszkodzenie ścięgna Achillesa niewymagające leczenia operacyjnego

2%

62.

Złamanie kości stępu – wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów

5%

63.

Złamanie kości stępu – jednomiejscowe z przemieszczeniem

3%

64.

Złamania kości stępu – pozostałe

2%

65.

Utrata palucha w całości

5%

66.

Utrata palców II, III, IV, V w całości – za każdy palec

3%

67.

Skręcenia, zwichnięcia, zerwanie ścięgna lub więzadła – leczone gipsem lub ortezą

1%

68.

Skręcenie, zwichnięcie stawu kolanowego bez trwałych następstw – leczone gipsem lub ortezą

1%

69.

Uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej lub łąkotki bocznej

2%

70.

Uszkodzenie całkowite więzadła krzyżowego przedniego – ACL

5%

71.

Uszkodzenie całkowite więzadła krzyżowego tylnego – PCL

3%

72.

Uszkodzenie całkowite więzadła pobocznego bocznego – LCL

3%

73.

Uszkodzenie całkowite więzadła pobocznego przyśrodkowego – MCL

3%

74.

Uszkodzenie mięśnia, ścięgna lub więzadła niewymienione powyżej

1%

75.

Złamanie kości udowej – wieloodłamowe, otwarte

12%

76.

Złamanie kości udowej – otwarte

12%

77.

Złamanie kości udowej – wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów

9%

78.

Złamanie kości udowej – jednomiejscowe z przemieszczeniem

7%

79.

Złamania kości udowej – pozostałe

5%

80.

Złamania kości tworzących staw kolanowy – wieloodłamowe, otwarte

17%

81.

Złamania kości tworzących staw kolanowy – wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów

10%

82.

Złamania kości tworzących staw kolanowy – jednomiejscowe z przemieszczeniem

5%

83.

Złamania kości tworzących staw kolanowy – pozostałe

3%

84.

Złamanie rzepki – skutkujące jej usunięciem

8%
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85.

Złamanie rzepki – z przemieszczeniem

4%

86.

Złamania rzepki – pozostałe

2%

87.

Złamanie kości piszczelowej – wieloodłamowe, otwarte

13%

88.

Złamanie kości piszczelowej – otwarte

11%

89.

Złamanie kości piszczelowej – wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów

9%

90.

Złamanie kości piszczelowej – jednomiejscowe z przemieszczeniem

5%

91.

Złamania kości piszczelowej – pozostałe

4%

92.

Złamanie kości strzałkowej

4%

93.

Złamanie kości skokowej lub piętowej – wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów

8%

94.

Złamanie kości skokowej lub piętowej – jednomiejscowe z przemieszczeniem

5%

95.

Złamania kości skokowej lub piętowej – pozostałe

3%

96.

Złamanie I lub V kości śródstopia – wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów (za każdą kość)

5%

97.

Złamanie I lub V kości śródstopia – wieloodłamowe (za każdą kość)

3%

98.

Złamania I lub V kości śródstopia – pozostałe (za każdą kość)

2%

99.

Złamanie II, III lub IV kości śródstopia – wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów (za każdą kość)

3%

100. Złamanie II, III lub IV kości śródstopia – wieloodłamowe (za każdą kość)

2%

101. Złamania II, III lub IV kości śródstopia – pozostałe (za każdą kość)

1%

102. Złamanie palców stopy (za każdy palec)

1%

Uszkodzenia wzroku, słuchu i mowy wskutek urazów
103. Całkowita utrata wzroku w obojgu oczach

100%

104. Całkowita utrata wzroku w jednym oku

40%

105. Pourazowe odwarstwienie siatkówki w jednym oku (za każde oko) – bez zaburzeń ostrości wzroku

3%

106. Jaskra wtórna pourazowa

3%

107. Utrata ostrości wzroku w jednym oku do poziomu poniżej 0,8 przy niezaburzonym widzeniu w drugim oku

10%

108. Utrata ostrości wzroku do poziomu poniżej 0,4 w obojgu oczach

50%

109. Całkowita utrata słuchu w obojgu uszach

50%

110. Całkowita utrata słuchu w jednym uchu

20%

111. Częściowa jednostronna utrata słuchu (powyżej 30 dB)

6%

112. Częściowa obustronna utrata słuchu (powyżej 30 dB)

12%

113. Całkowita utrata mowy

100%

Uszkodzenia głowy i szyi
114. Całkowita utrata nosa

25%

115. Utrata małżowiny usznej w całości (za każdą małżowinę)

10%

116. Blizny twarzy – od 2 cm do poniżej 5 cm długości

1%

117. Blizny głowy – od 5 cm do poniżej 7 cm długości

2%

118. Blizny głowy – od 7 cm do poniżej 12 cm długości

3%

119. Rozległe blizny głowy – powyżej 12 cm długości

10%

120. Uszkodzenie przełyku – możliwe jedynie przyjmowanie płynów

10%

121. Uszkodzenia gardła, krtani lub tchawicy leczone operacyjnie

6%

122. Złamanie kości nosa – wieloodłamowe z przemieszczeniem

4%

123. Złamanie kości nosa – jednomiejscowe z przemieszczeniem

2%

124. Złamanie kości nosa – jednomiejscowe bez przemieszczenia

1%

125. Złamanie innych kości czaszki – wieloodłamowe z przemieszczeniem odłamów

7%

126. Złamanie innych kości czaszki – wieloodłamowe

6%

127. Złamanie innych kości czaszki (za każdą kość)

5%

Uszkodzenia klatki piersiowej
128. Całkowita utrata płuca

20%

129. Uszkodzenie płuc i opłucnej z krwiakiem lub odmą opłucnej wymagające operacji

10%

130. Uszkodzenie płuc i opłucnej z krwiakiem lub odmą opłucnej wymagające drenażu

5%
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131. Uszkodzenie płuc i opłucnej z krwiakiem i odmą opłucnej niewymagające drenażu ani operacji

3%

132. Uszkodzenie serca bez niewydolności układu krążenia – wymagające operacji

15%

133. Uszkodzenie serca z niewydolnością układu krążenia

25%

134. Złamania żeber – za każde żebro

1%

135. Złamanie mostka – bez przemieszczenia

3%

136. Złamanie mostka – z przemieszczeniem

5%

137. Złamanie mostka – wieloodłamowe z przemieszczeniem

7%

Miednica
138. Zerwanie ścięgna lub więzadła w stawie biodrowym

5%

139. Skręcenia lub zwichnięcia w stawie biodrowym potwierdzone wynikami badań obrazowych: RTG, USG, MR

3%

140. Złamanie kości miednicy (z wyjątkiem kości kulszowej i ogonowej) – jednomiejscowe bez przemieszczenia

4%

141. Złamanie kości miednicy (z wyjątkiem kości kulszowej i ogonowej) – wielomiejscowe bez przemieszczenia

7%

142. Złamanie kości miednicy (z wyjątkiem kości kulszowej i ogonowej) – wielomiejscowe z przemieszczeniem

10%

143. Złamanie kości miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej – bez przemieszczenia

15%

144. Złamanie kości miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej – z przemieszczeniem

20%

145. Złamanie kości kulszowej lub ogonowej z przemieszczeniem

5%

146. Złamanie kości kulszowej lub ogonowej bez przemieszczenia

2%

147. Złamanie kości w obrębie stawu biodrowego (łącznie za wszystkie kości stawu)

15%

Uszkodzenia jamy brzusznej
148. Uszkodzenie żołądka skutkujące odżywianiem wyłącznie pozajelitowym

20%

149. Utrata nerki

30%

150. Utrata obu nerek

100%

151. Utrata śledziony

15%

152. Uszkodzenie śledziony leczone operacyjnie

5%

153. Utrata segmentu wątroby

10%

154. Utrata płata wątroby

40%

155. Utrata całej wątroby lub trzustki

100%

Uszkodzenie powłok jamy brzusznej wymagające otwarcia jamy brzusznej, a niewyszczególnione w innych
156.
punktach, w tym laparotomia

5%

157. Uszkodzenie jelit skutkujące perforacją jelit

5%

158. Utrata części jelita cienkiego lub grubego

10%

Uszkodzenia narządów płciowych
159. Całkowita utrata prącia

30%

160. Utrata macicy

30%

161. Utrata jednego jądra lub jajnika

10%

162. Utrata obu jąder lub jajników

30%

163. Uszkodzenie pęcherza moczowego leczone operacyjnie

10%

164. Uszkodzenie cewki moczowej wymagające rekonstrukcji

15%

165. Uszkodzenia moszny, pochwy lub sromu wymagające rekonstrukcji

20%

Uszkodzenia kręgosłupa
Uszkodzenie kostno-więzadłowe kręgosłupa szyjnego potwierdzone badaniami: RTG czynnościowe, TK, MR
166. Skręcenie, zwichnięcie

1%

167. Złamanie łuków i trzonów kręgów leczone zachowawczo (za każdy łuk lub trzon)

4%

168. Złamanie łuków i trzonów kręgów leczone operacyjnie (za każdy łuk lub trzon)

5%

169. Złamanie wyrostków kolczystych lub poprzecznych (za każdy wyrostek)

1%

Uszkodzenie kostno-więzadłowe kręgosłupa piersiowego lub lędźwiowego potwierdzone badaniami:
RTG czynnościowe, TK, MR
170. Skręcenie, zwichnięcie

1%

171. Złamanie łuków i trzonów kręgów leczone zachowawczo (za każdy łuk lub trzon)

5%
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172. Złamanie łuków i trzonów kręgów leczone operacyjnie (za każdy łuk lub trzon)

7%

173. Złamanie wyrostków kolczystych i poprzecznych (za każdy wyrostek)

1%

Inne urazy kręgosłupa skutkujące porażeniami – patrz porażenia pourazowe poniżej

Porażenia pourazowe – oceniane po upływie 12 miesięcy od urazu
174. Porażenie 4-kończynowe

100%

175. Porażenie połowicze utrwalone

90%

176. Porażenie dwóch kończyn górnych lub dolnych

90%

177. Porażenie całej kończyny górnej

60%

178. Porażenie całej kończyny dolnej

60%

179. Całkowite porażenie nerwu pachowego

15%

180. Całkowite porażenie nerwu promieniowego w okolicy barku

25%

181. Całkowite porażenie nerwu promieniowego w okolicy przedramienia

30%

182. Całkowite porażenie nerwu łokciowego

10%

183. Całkowite porażenie nerwu udowego

20%

184. Całkowite porażenie nerwu kulszowego

40%

185. Zespół stożka końcowego rdzenia

30%

Oparzenia termiczne i chemiczne
186. II stopnia obejmujące od 1% do poniżej 5% powierzchni ciała

2%

187. II stopnia obejmujące od 5% do poniżej 15% powierzchni ciała

6%

188. II stopnia obejmujące od 15% do poniżej 30% powierzchni ciała

15%

189. II stopnia obejmujące powyżej 30% powierzchni ciała

30%

190. III stopnia obejmujące poniżej 1% ciała

2%

191. III stopnia obejmujące od 1% do poniżej 5% powierzchni ciała

5%

192. III stopnia obejmujące od 5% do poniżej 10% powierzchni ciała

15%

193. III stopnia obejmujące powyżej 10% powierzchni ciała

25%

Odmrożenia
194. II stopnia palca dłoni lub stopy (za każdy palec)

1%

195. II stopnia nosa lub ucha

2%

196. II stopnia twarzy

3%

197. III stopnia palca dłoni lub stopy (za każdy palec)

3%

198. III stopnia nosa lub ucha

8%

Nagłe zatrucia gazami lub substancjami chemicznymi
199. Ze stwierdzoną utratą przytomności i obserwacją szpitalną

1%

200. Z trwałym uszkodzeniem układu krwiotwórczego

10%

Złamania innych kości
201. Złamania innych kości (za każdą kość)
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