ANEKS NR 1
DO OGÓLNYCH WARUNKÓW INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW STREFA NNW

§ 1.
Na podstawie niniejszego aneksu, dalej zwanego „Aneksem”, wprowadza
się następujące zmiany w Ogólnych warunkach indywidualnego
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Strefa NNW
przyjętych uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 84/2018 z dnia
14.08.2018 r., dalej zwanych „OWU”:
1. zmianie ulega definicja szpitala określona w § 2 ust. 30 OWU, która
otrzymuje następujące brzmienie:
		 „Szpital – placówka opieki zdrowotnej, która udziela całodobowej
opieki w zakresie leczenia i diagnostyki, które nie mogą być
realizowane w warunkach ambulatoryjnych, za pomocą
zatrudnionego personelu posiadającego uprawnienia do
wykonywania zawodu pielęgniarki i lekarza. Za szpital w rozumieniu
niniejszych OWU nie uważa się szpitala uzdrowiskowego
(sanatoryjnego), szpitala rehabilitacyjnego, sanatorium
i uzdrowiska.”
2. zmianie ulega definicja zawodowego uprawiania sportu określona
w § 2 ust. 39 OWU, która otrzymuje następujące brzmienie:
		 „Zawodowe uprawianie sportu – uprawianie dyscyplin sportowych
na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
uprawniającej do otrzymywania w związku z uprawianiem sportu
wynagrodzenia w dowolnej formie, w tym także stypendium lub
zwrotu kosztów związanych z uprawianiem sportu w postaci diet,
zasiłków niezależnie od tego, czy sport jest uprawiany indywidualnie,
czy zespołowo.”
3. załącznik nr 1 do OWU Tabela norm oceny stopnia Uszczerbku na
zdrowiu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego
Aneksu.

§ 2.
Niniejszy Aneks został przyjęty uchwałą Zarządu TUiR Allianz Polska S.A.
nr 95/2019 z dnia 27.08.2019 r. i ma zastosowanie do umów ubezpieczenia
zawartych od dnia 02.09.2019 r.
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Załącznik nr 1 do Ogólnych warunków indywidualnego ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków Strefa NNW.

RODZAJ USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU
WYPADKU
ZŁAMANIA

Tabela norm oceny stopnia Uszczerbku na zdrowiu w wyniku
Wypadku.

złamania kości miednicy, kości w obrębie stawu biodrowego
(z wyjątkiem izolowanych złamań kości łonowej lub kulszowej, kości
ogonowej), w obrębie stawu biodrowego (panewka stawu, nasada
33. bliższa kości udowej, krętarze, złamania pod- i przezkrętarzowe)

Gdy Ubezpieczony dozna Uszczerbku na zdrowiu w wyniku Wypadku,
ocenimy stopień uszkodzenia jego ciała w oparciu o poniższą tabelę.
Za każdy 1% Uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonemu przysługuje
świadczenie w wysokości 1% Sumy ubezpieczenia.
1. Jeżeli w wyniku Wypadku została upośledzona większa liczba
funkcji fizycznych, to stopnie Uszczerbku na zdrowiu sumują się,
maksymalnie jednak do wartości 100%.
2. Nie sumuje się Uszczerbku na zdrowiu w wyniku Wypadku w postaci
złamania i utraty tej samej kończyny oraz utraty i uszkodzenia
narządu.
RODZAJ USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU
WYPADKU

10

2.

oparzenia/odmrożenia obejmujące 16 – 30%
powierzchni ciała

25

3.

oparzenia/odmrożenia obejmujące powyżej 30%
powierzchni ciała

45

gałki ocznej lub wzroku w jednym oku

30

5.

obu gałek ocznych lub wzroku w obydwu oczach

100

6.

słuchu w jednym uchu

30

7.

słuchu w obu uszach

60

8.

węchu

10

9.

języka

50

5

leczone operacyjnie

10

a)

leczone ambulatoryjnie

4

leczone operacyjnie

8

złamania kości podstawy i sklepienia czaszki

15

złamania kości: twarzoczaszki, żuchwy, kciuka, rzepki, kości
skokowej, piętowej, talerza biodrowego, kolców biodrowych, guza
35. kulszowego, trzonu kręgów
a) leczone ambulatoryjnie
3
b)

36.

CAŁKOWITA UTRATA ZMYSŁÓW WZROKU/SŁUCHU/WĘCHU/SMAKU
4.

leczone ambulatoryjnie

b)

34. a)
b)

OPARZENIA/ODMROŻENIA (II i III stopnia)
oparzenia/odmrożenia obejmujące 5 – 15%
powierzchni ciała

a)

złamania kości ramiennej/ łokciowej/ promieniowej/ łopatki/
udowej/ piszczelowej/ strzałkowej

Procent
uszczerbku

1.

Procent
uszczerbku

leczone operacyjnie

6

Złamanie palców dłoni i stóp (z wyjątkiem kciuka), kości śródstopia
i śródręcza, nadgarstka
a)

leczone ambulatoryjnie

2

b)

leczone operacyjnie

4

złamania kości: żebra, obojczyka, mostka ogonowej, łonowej,
kulszowej oraz wyrostka lub wyrostków kościstych i poprzecznych
37. jednego kręgu kręgosłupa,
a) leczone ambulatoryjnie
3
b)

leczone operacyjnie

6

ZWICHNIĘCIA I SKRĘCENIA
38. zwichnięcia w obrębie kręgosłupa szyjnego

5

39. zwichnięcia w obrębie kręgosłupa piersiowego

15

5

40. zwichnięcia w obrębie kręgosłupa lędźwiowego

8

4

zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub
41.
obojczykowo-mostkowego

5

42. zwichnięcie stawu barkowego

5

43. zwichnięcie stawu łokciowego

8

44. zwichnięcia w obrębie stawów nadgarstka

6

45. zwichnięcie w stawie kciuka

3

46. zwichniecie w stawie palca wskazującego

2

47. zwichnięcie stawu biodrowego

6

48. zwichnięcie stawu kolanowego

5

49. zwichnięcie stawu skokowego górnego

5

20

50. zwichnięcie stawu Choparta

5

18. usunięcie fragmentu wątroby

20

51. zwichnięcie stawu Lisfranca

5

19. usunięcie pęcherza

20

52. zwichnięcie stawu palucha

2

20. usunięcie macicy

40

53. zwichnięcie żuchwy

3

54. skręcenia w obrębie kręgosłupa szyjnego

2

55. skręcenie w obrębie kręgosłupa piersiowego

3

56. skręcenie w obrębie kręgosłupa lędźwiowego

2

skręcenie stawu obojczykowo-barkowego lub
57.
obojczykowo-mostkowego

0,5

USZKODZENIE NERWU
10.

uszkodzenie dużego nerwu kończyny górnej –
pośrodkowego, łokciowego lub promieniowego

uszkodzenie dużego nerwu kończyny dolnej –
11. udowego, kulszowe, strzałkowego wspólnego,
strzałkowego głębokiego lub piszczelowego
UTRATA NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH
12. usunięcie płata płucnego

20

13. usunięcie śledziony

15

14. usunięcie jednej nerki

20

15. usunięcie obu nerek

50

16. usunięcie żołądka

20

17.

usunięcie jelita cienkiego lub grubego lub jego
fragmentu

UTRATA KOŃCZYNY
21. utrata ręki poniżej nadgarstka lub stopy

40

22. utrata kończyny górnej

50

23. utrata kończyny dolnej

50

UTRATA PALCÓW (częściowa utrata oznacza utratę
fragmentu kostnego)

58. skręcenie stawu barkowego

24. całkowita utrata kciuka

20

25. częściowa utrata kciuka

10

26. całkowita utrata palca wskazującego

10

27. częściowa utrata palca wskazującego

5

28. całkowita utrata innego palca u ręki

5

29. częściowa utrata innego palca u ręki

2

30. całkowita utrata palucha

5

31. częściowa utrata palucha

2

32. całkowita utrata innego palca u stopy

2

59. skręcenie stawu łokciowego

–1–

1
1

60. skręcenie w obrębie stawów nadgarstka

0,5

61. skręcenie w stawie kciuka

0,5

62. skręcenie w stawie palca wskazującego

0,5

63. skręcenie stawu biodrowego

1,5

64. skręcenie stawu kolanowego

1,5

65. skręcenie stawu skokowego górnego

0,5

66. skręcenie stawu Choparta

0,5

67. skręcenie stawu Lisfranca

0,5

68. skręcenie stawu palucha

0,5

RODZAJ USZCZERBKU NA ZDROWIU W WYNIKU
WYPADKU

Procent
uszczerbku

INNE URAZY
utrata tkanki kostnej czaszki na całej jej grubości
69.

a)

na powierzchni co najmniej 6 cm2

30

b)

na powierzchni od 3 do 6 cm2

20

c)

na powierzchni mniejszej niż 3 cm2

10

utrata zębów – co najmniej 50% korony
70.

a)

siekacze, kły

b)

pozostałe zęby za każdy ząb

2
1

71. utrata małżowiny usznej

15

72. utrata nosa w całości

30

73. utrata żuchwy

50

74. utrata prącia

40

75. utrata jednego jądra lub jajnika

20

uszkodzenie krtani skutkujące koniecznością
76.
założenia na stałe rurki dotchawicznej

35

77.

utrata płytki paznokciowej w całości łącznie
z macierzą

2

78. zwiadowcze otwarcie jamy brzusznej

10

uszkodzenie płuc i opłucnej z trwałą niewydolnością
79. oddechową potwierdzoną badaniem
gazometrycznym lub wentylacją mechaniczną

25

80.

uszkodzenie serca wymagające leczenia
zabiegowego

25

81.

uszkodzenie zwieracza odbytu wymagające leczenia
operacyjnego

20

82.

uszkodzenie pęcherza lub cewki moczowej
wymagające leczenia operacyjnego

20

83.

uszkodzenie gałki ocznej wymagające leczenia
operacyjnego

10

84.

uszkodzenie przełyku wymagające leczenia
operacyjnego

40

85.

uszkodzenie narządu wewnętrznego wymagającego
leczenia operacyjnego innego niż usunięcie

10

86. trepanacja czaszki
zerwanie lub uszkodzenie ścięgien, więzadeł lub
87.
mięśni wymagające leczenia operacyjnego

10
2

88. porażenie połowicze

90

89. porażenie czterokończynowe

100

rana cięta, kłuta, szarpana, miażdżona lub rąbana wymagająca
zaopatrzenia chirurgicznego

90.

91.

a)

rana o długości do 6 cm w obrębie twarzy, szyi,
dłoni (do 3 ran)

2

b)

rana o długości do 6 cm w obrębie pozostałych
części ciała (do 3 ran)

1

c)

rana o długości powyżej 6 cm w obrębie twarzy,
szyi, dłoni (do 3 ran)

4

d)

rana o długości powyżej 6 cm w obrębie
pozostałych części ciała (do 3 ran)

2

e)

mnogie rany (powyżej 3 ran) w obrębie twarzy,
szyi, dłoni

7

f)

mnogie rany (powyżej 3 ran) w obrębie
pozostałych części ciała

4

BRAK USZCZERBKU NA ZDROWIU W TABELI
(Tabela nie przewiduje takiego Uszczerbku)

0

–2–

