
T owarzystwa mają tu coraz 
bogatszą ofertę. Do kupienia 
są dodatkowe opcje ubezpie

czenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, polisy dające ryczałt na 
pokrycie kosztów leczenia szpitalne
go, pełne prywatne ubezpieczenia oraz 
ubezpieczenia zapewniające jednorazo
wą wypłatę w przypadku wystąpienia 
poważnej choroby. 
Często stosowaną przez ubezpieczy
cieli praktyką jest rozszerzenie zakre
su NNW o świadczenia związane z 
ochroną zdrowia, które wypłacane są 
w formie gotówkowej. Tego rodzaju 
polisy zabezpieczają wypłatę pienię
dzy poszkodowanemu w wypadku. 
Polisą są objęte: śmierć ubezpieczo
nego, uszczerbek zdrowia (uszkodze
nie ciała, rozstrój zdrowia) lub trwałe 
inwalidztwo. 
Ubezpieczenie obejmuje standardowo 
wypadki wywołane przyczyną zewnętrz
ną, niezależną od woli ubezpieczonego, 
mające miejsce w okresie obowiązywa
nia ubezpieczenia. Po opłaceniu dodat
kowej składki ochronę można rozsze
rzyć także o następstwa powstałe np. w 

wyniku zawału serca, udaru mózgu czy 
wypadnięcia dysku.

Podstawowy zakres NNW obejmuje 
śmierć natychmiastową lub śmierć, 
która nastąpi w pewnym okresie 
po wypadku (6 do 24 miesięcy po 
wypadku) i została spowodowana 
urazami powypadkowymi ciała, 
oraz trwałe inwalidztwo. Za trwałe 
inwalidztwo wypłata w Polsce wyno
si 100 proc. sumy, na jaką ktoś się 
ubezpieczył. W przypadku częścio
wego uszkodzenia ciała następu
je wypłata proporcjonalnej części 
sumy ubezpieczeniowej. Tak zwane 
„warunki ogólne” do umowy zawie
rają najniższy procent uszczerbku 
lub inwalidztwa, za który wypłaca
ne jest odszkodowanie. 
Ubezpieczający się może także wykupić 
sobie  wpłacając dodatkową składkę  
pełniejszą ochronę. Ta daje dodatkowe 
świadczenia. Wówczas towarzystwo 
ubezpieczeniowe jest finansowo odpo
wiedzialne także za poparzenia, wstrząs 

mózgu, pogryzienie przez psa, złama
nie kości, uraz i skręcenie stawów. 
Dodatkowe świadczenia, oprócz samego 
odszkodowania, mogą obejmować kosz
ty powypadkowego pobytu w szpitalu, 
opieki po okresie hospitalizacji, koszty 
rehabilitacji, nabycia protez i środków 
pomocniczych (np. wózka inwalidzkie
go), pomoc finansową w przypadku 
całkowitej lub czasowej niezdolności do 
pracy, a także pomoc związaną ze zmia
ną kwalifikacji zawodowych. 
Czasem asekurator ogranicza swoją 
odpowiedzialność tylko do niektó
rych wypadków. Przede wszystkim do 
wypadków przy pracy, w drodze do pra
cy i z pracy.
Wszelkie poszerzenia odpowiedzial
ności ubezpieczyciela można uzyskać, 
lecz za dodatkową podwyższoną skład
kę. Dlatego warto dokładnie zapoznać 
się z zakresem ubezpieczenia przed 
jego wykupieniem. 

Początek ochrony ubezpieczeniowej 
działa zawsze od godziny 0.01 następ
nego dnia od podpisania polisy i obo
wiązuje pod warunkiem opłacenia 
składki za okres podany na polisie. 

Umowa wygasa z dniem wskazanym w 
polisie jako koniec ochrony ubezpiecze
niowej lub w dniu wypłaty świadczenia 
w wysokości całej sumy ubezpieczenio
wej z polisy podstawowej (o ile ogólne 
warunki ubezpieczenia nie określają 
tego inaczej) lub w dniu upływu ter
minu płatności składki, jeśli ubezpie
czony nie uiścił jej w terminie. Czasem 
 gdy wiek ubezpieczonego osiągnie  
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Szlachetne 
⌦zdrowie z polisà
Kilka towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce ma ju˝ 
polisy, które sta∏y si´ dobrym uzupe∏nieniem dla us∏ug 
oferowanych przez publicznà s∏u˝b´ zdrowia. Im bar
dziej jest ona niewydolna, tym wi´ksze pole do popisu 
dla asekuratorów, którzy mogà zawojowaç rynki krajów 
Europy Ârodkowej i Wschodniej nowymi us∏ugami. 

Ewa Kaw¢czy¡sKa

TowarzysTwo zaP¸aci za szPiTal

Na razie w Polsce dominujà produkty, które nazywam „kompensacyjnymi”, b´dàce zwykle opcjami do ofero
wanych ubezpieczeƒ ˝yciowych i majàtkowych. Pozwalajà one w przypadku wystàpienia powa˝nego zachoro
wania czy te˝ pobytu w szpitalu otrzymaç od towarzystwa ubezpieczeniowego okreÊlonà z góry w warunkach 
ubezpieczenia kwot´ pienie˝nà. Jednak ju˝ dziÊ widz´ mo˝liwoÊç doubezpieczenia si´ klienta, czyli zapewnienia 
sobie lepszego standardu us∏ug medycznych czy te˝ skrócenia czasu oczekiwania na badania specjalistyczne. 
Z czasem, po korzystnych  mam nadziej´  w tym wzgl´dzie zmianach legislacyjnych, na szerszà skale b´dà 
mog∏y byç ubezpieczane us∏ugi medyczne i badania specjalistyczne. Legislatorzy powinni w tym celu okreÊliç 
koszyk Êwiadczeƒ gwarantowanych, które b´dà op∏acane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Rozwiàzanie takie 
pozwoli∏oby komercyjnym zak∏adom ubezpieczeƒ przedstawiç ofert´ uzupe∏niajàcà i szeroko wejÊç na rynek 
ubezpieczeƒ zdrowotnych.

Ryszard Puka∏a, pe∏nomocnik prezesa zarzàdu TUiR „WARTA” SA

Sk∏adka, którà si´ p∏aci, uzale˝niona jest od wybra
nej przez ciebie sumy ubezpieczenia i wieku, w 
jakim przystàpisz do umowy. OczywiÊcie im ktoÊ 
jest m∏odszy w chwili zawierania ubezpieczenia, tym 
mniej b´dzie ono kosztowaç. JeÊli nie ukoƒczy∏ 30 
lat i ubezpieczy∏ si´ na 50 tys. z∏, zap∏aci ok. 300  
400 z∏  w zale˝noÊci od firmy. JeÊli polis´ na t´ 
samà kwot´ wykupi si´ np. w wieku 60 lat, b´dzie 
ona kosztowaç ponad 3 tys. z∏.

(kurs euro/PLN=4,58; êród∏o: Reuters)
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Przyglàdajàc si´ umowie

Jak to dzia∏a?
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6570 lat (o ile umowa nie precyzuje 
tego inaczej) ewentualnie (w stosunku 
do współmałżonka głównego ubezpie
czonego) z dniem, w którym osoba ta 
przestaje być żoną lub mężem ubezpie
czonego. 
Trzeba jednak zapłacić dodatkową skład
kę, ale zapewnia ona pokrycie także 
dodatkowych kosztów leczenia szpitalne
go, czyli np. opieki lekarskiej, pielęgniar
skiej czy zakupu dodatkowych lekarstw.

Przy tzw. ryczałtowych świadcze
niach szpitalnych ochroną objęty 
jest pobyt w szpitalu spowodowany 
nieszczęśliwym wypadkiem, nagłym 
zachorowaniem lub porodem w okre
sie trwania umowy, co upoważnia do 
wypłaty odpowiedniego świadczenia. 
Ważne jest, czy w umowie występują 

łącznie, czy zakres dotyczy np. tylko 
wypadku. Niektóre towarzystwa obej
mują ubezpieczeniem jedynie poród 
przedwczesny, związany z komplika
cjami przebiegu ciąży. 
Ubezpieczenie szpitalne jest ubezpie
czeniem na jedną dobę pobytu. Różni
ce pomiędzy maksymalnymi kwotami 
oferowanymi przez towarzystwa są 
duże. Wahają się między 80 zł a 300 zł. 
Minimalna suma ubezpieczenia może 
wynosić nawet 10 zł.
Składka jest uzależniona glównie od 
wybranej wartości świadczenia za każ
dy dzień pobytu w szpitalu. Może to 
być jedyny czynnik decydujący o jej 
wysokości, ale nie we wszystkich towa
rzystwach. Mogą mieć na nią wpływ 
również wiek ubezpieczonego i jego 
płeć, rodzaj wykonywanej pracy lub 
uprawianej dyscypliny sportu, wybrany 
okres karencji, który musi upłynąć, by 
nastąpiła wypłata świadczenia. 
Wysokość składki może zostać podwyż
szona w przypadku tzw. szkodowego 
przebiegu ubezpieczenia, tj. wykorzy
stania świadczeń w określonej wyso
kości w roku poprzedzającym konty
nuację ubezpieczenia lub rozszerzenia 
ochrony ubezpieczeniowej np. o urazy 

związane z udziałem w rajdach.
Umowa działa przez rok. Towarzy
stwa ubezpieczeniowe zazwyczaj 
ograniczają liczbę dni podlegających 
wypłacie świadczenia z tytułu jedne
go zdarzenia do 90 lub 180. Nawet, 
jeśli znajdziesz się w szpitalu kilka 
razy, ale będą to pobyty związane z 
jedną chorobą lub wypadkiem  łącz
ny czas ich trwania podlegać będzie 
zawsze temu ograniczeniu. 

Świadczenie możesz dostać albo w 
całości, po wyjściu ze szpitala, albo w 
części w trakcie hospitalizacji, o ile trwa 
ona długo. Do wypłaty świadczeń naby
wa się uprawnień jedynie wtedy, gdy 
pobyt w szpitalu trwa powyżej doby. 
W niektórych towarzystwach można 
ubezpieczyć za dodatkową składkę tak

że najbliższych. Towarzystwo ubezpie
czeniowe wypłaca pieniądze po przed
stawieniu karty informacyjnej leczenia 
szpitalnego, oryginału lub kserokopii 
polisy oraz formularza zgłoszenia rosz
czenia. Na część pieniędzy można liczyć 
w terminie do 30 dni od daty złożenia 
dokumentów. Czasem jednak nie ma co 
liczyć. Towarzystwo nie wypłaci świad
czenia, jeżeli w umowie ujęte są wyłą
czenia jego odpowiedzialności za niedo
pełnienie badań okresowych, choroby 
lub wady wrodzone, choroby psychicz
ne, weneryczne lub AIDS, uczestnicze
nie w eksperymentach lub badaniach 
naukowych, choroby lub urazy ciała 
zaistniałe przed okresem ubezpiecze
nia, leczenie impotencji, bezpłodności 
oraz sztuczne zapłodnienie, naduży
wanie środków odurzających i psycho
tropowych, świadome i zamierzone 
wywołanie obrażeń, niestosowanie 
się do zaleceń lekarza lub próba samo
bójstwa, zabiegi kosmetyczne lub ope
racje plastyczne, gdy nie są wynikiem 
obrażeń objętych ubezpieczeniem. Tak
że wtedy, gdy diagnoza będzie miała 
miejsce w okresie karencji, np. 90 dni 
od daty rozpoczęcia okresu ubezpiecze
nia, ubezpieczony zatai okoliczności, 

mające wpływ na zwiększenie prawdo
podobieństwa wystąpienia choroby lub 
udzieli nieprawdziwych informacji w 
ankiecie zdrowotnej lub choroba zosta
nie zdiagnozowana przez lekarza będą
cego członkiem rodziny ubezpieczone
go lub nie posiadającego wymaganych 
uprawnień do wykonywania zawodu, 
np. jeśli wiedzę na temat swojej choroby 
opierasz na oświadczeniu „wybitnego” 
uzdrowiciela lub szamana  zapomnij o 
świadczeniu. 
Osoba wyznaczona przez ubezpie
czonego jako uposażona nie otrzyma 
świadczenia po jego śmierci, jeśli zosta
nie jej udowodnione, że przyczyniła się 
do tej śmierci. 
Towarzystwa stosują dwojakiego 
rodzaju okresy karencji, tzn. okresy, 
w których ubezpieczyciel nie wypłaca 
świadczeń: od początku okresu ochro
ny ubezpieczeniowej np. 60 dni oraz 
od momentu wystąpienia zdarzenia 
upoważniającego do wypłaty świad
czeń  za pobyt w szpitalu realizacja 
świadczeń obowiązuje od np. trzeciego 
dnia po wypadku lub czwartego dnia 
przy chorobie. Odszkodowanie nie jest 
opodatkowane. 
Istnieje także możliwość wykupienia 
polisy, z której w razie utraty zdro
wia będzie wypłacone jednorazowe 
odszkodowanie. 
Polisę wykupić może każdy, kto w 
chwili podpisywania umowy nie prze
kroczył 64 roku życia. 
Wybrać można sumę ubezpieczenia od 
10 tys. zł do 50 tys. zł, a w przypadku 
chorób nowotworowych do 100 tys. zł. 
Umową ubezpieczenia możesz objąć 
również członków najbliższej rodziny, 
często za niższe składki. 

Przedmiotem ubezpieczenia są tu 
koszty leczenia powstałe w związku z 
zachorowaniem lub wypadkiem ubez
pieczonego. Zakres świadczeń medycz
nych przysługujących ubezpieczonemu 
w ramach prywatnej ochrony zdrowia 
jest zróżnicowany w zależności od towa
rzystwa ubezpieczeniowego. Podsta
wowy zakres może obejmować: ambu
latoryjne konsultacje specjalistyczne; 
wizyty domowe lekarzy specjalistów; 
świadczenia diagnostyczne wynika
jące z procesu leczenia; świadczenia 
rehabilitacyjne wynikające z procesu 
leczenia. Może jednak zostać rozsze
rzony o dodatkowe świadczenia, np. 
szczepienia ochronne poza obowiązko
wymi, dzienną opiekę pielęgniarską w 
domu chorego wynikającą z jego sta
nu zdrowia itp. itd. ■
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PoPularne ubezPieczenia koszTów bada¡

Ubezpieczenia zdrowotne w sytuacji s∏abej kondycji s∏u˝by zdrowia sà jedynà roz
sàdnà alternatywà dla klientów wymagajàcych us∏ug na wy˝szym poziomie. Na 
razie w krajach bloku postkomunistycznego istnieje problem wàskiego zakresu pry
watnych us∏ug medycznych. Ich poszerzeniem powinno byç zainteresowane zarów
no paƒstwo, jak i ubezpieczyciele. Na razie popularne sà ubezpieczenia kosztów 
badaƒ i zabiegów. Istnieje jednak du˝a potrzeba asekuracji leczenia stacjonarnego, 
szpitalnego, ale w tym celu musi wzrosnàç liczba prywatnych szpitali. 

Grzegorz Brenda, cz∏onek zarzàdu Towarzystwa Ubezpieczeƒ INTER Polska 
S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeƒ na ˚ycie INTER-˚YCIE Polska SA

w rycza∏cie Polskie procedury

Pe∏ne ubezpieczenie prywatne


